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பரபரப் 	 ைறயாமல்,	அந்த	பரபரப் க் 	என் 	நிகழ்ச்சிகைளத்	ெதா க்காமல்,
ஆபாசமில்லாமல்,	ஏராளமான	கதாபாத்திரங்கைள	உ வாக்கி,	அபத்தங்கைளக்
ெகாட்டாமல்,	 தல்	வரியிலி ந் 	கைடசி	வரி	வைர	வி வி ப்ைபக்
ைறக்காமல்,	நிகழ்ச்சி	ேமல்	நிகழ்ச்சியாக	உ வாக்கி,	 த்திசாலித்தனமாக,

சா ர்யமாக	கதாபாத்திரங்கைளப்	ேபச	விட் ,	ச தாயத்தில்	இ க் ம்
ஒவ்ெவா 	மனித ம்	எப்ப 	எல்லாம்	நடந் 	ெகாள்ளக்	 டா ...	ேபான்ற
அற் தமான	தகவல்கைளச்	ெசால் ம்	நாவல்கள்தான்	வ ர்	 ைரசாமி
ஐயங்காரின்	நாவல்கள்.	இவ ைடய	கைதகளில்	காதல்	காட்சி ம்	வ ம்,	ேகார்ட்
சீ ம்	வ ம்,	ேபாலீஸ்	நடவ க்ைகக ம்	வ ம்,	ம த் வரின்	ேசைவ ம்	வ ம்	-
இப்ப 	அேநகமாக	எல்லாத்	தரப் 	மனிதர்களின்	ேமன்ைமையப்	பற்றி ம்
ெசால்வார்.

அேத	சமயத்தில்,	இேத	ச தாயத்தில்	நல்லவர்கள்	மத்தியில்	வா ம்	வக்ர	 த்தி
உள்ளவர்கைளப்	பற்றி ம்	ெசால்லி,	அப்ப ப்பட்டவர்கைள	எப்ப 	எல்லாம்	அடக்கி
ஆளலாம்	என்பைதப்	பற்றி ம்	ெசால்லியி ப்பார்.	இவ ைடய	எ த் க்களில்
சிரிப் க் ப்	பஞ்சமி க்கா .	கைதகளில்	நில ம்	க னமான	 ழ்நிைலைய ம்,
ப 	சாதாரணமாகக்	ைகயாண் ப்பார்.	சிக்கைல ம்	உ வாக்கி,	அந்த
சிக்கலிலி ந் 	வி ப ம்	வழிைய ம்	ெசால்வார்.	வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்
எ திய	நாவல்கைளப்	ப த்தால்,	ெபா 	ேபாவ 	மட் மன்றி,	பல
விஷயங்கைளத்	ெதரிந் 	ெகாள்ளலாம்.

தமிழில்	ெந ங்கைத	அல்ல 	நாவல்	ேதான்றிய	ஆரம்ப	கால	கட்டத்தில்	வ ர்
ைரசாமி	ஐயங்கார்	இந்த	நாவல்கைள	எ தி ள்ளார்.	அந்த	காலகட்டத்தில்

இவ ைடய	நாவல்கைளப்	ப க்காதவர்	எவ ம்	இ ந்தி க்க	 யா .	மிக ம்
பிரபலமாகப்	ேபசப்பட்ட	திகம்பர	சாமியார்	இவ ைடய	பாத்திரப்	பைடப் .	திகம்பர
சாமியாரின்	அறி 	அளவிட	 யாத .	மிக ம்	 த்திசாலியானவர்.	தன் ைடய
ஒவ்ெவா 	ேபச் 	வார்த்ைதயி ம்,	ெசயலி ம்	பல்லாயிரக்கணக்கான
அர்த்தங்கைள	 கிக்க	ைவப்பார்.	இவ ைடய	ஒவ்ெவா 	நாவ ம்,	ஒன்ைற
ஒன் 	மிஞ்சி	நிற்கிற .

'இவ்வள 	வ டங்கள்	ஆகி	விட்டேத!	ேபார்	அ க்காதா?'	என் 	வாசகர்கள்
ளி ட	எண்ண	ேவண்டாம்.	இைத	நாங்கள்	வியாபார	ேநாக்கில்	ெசால்லவில்ைல.

உண்ைமயில்	இந்த	நாவல்கைள	எல்லாம்	நாங்கள்	ப த் ப்	பார்த்த	பிற தான்



ெவளியி கிேறாம்.	ேநரம்	ேபாவேத	ெதரியாமல்	சரளமான	தமிழ்	நைடயில்,	கைத
ேபா ம்	ேபாக்ேக	மிக	மிக	நன்றாக	உள்ள .

வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்	இப்ப ப்பட்ட	நாவல்கைள	எ தியதால்	ஏராளமான
நற்சாட்சிப்	பத்திரங்கைள ம்,	தங்க	ெமடல்கைள ம்	ெபற் 	உள்ளார்.	இெதல்லாம்
சாதாரண	விஷயமல்ல.	இந்த	நாவல்கைளத்	தமிழ்	மக்கள்	ப க்க	ேவண் ம்,
ேபாற்ற	ேவண் ம்,	நாங்க ம்	நிைறய	 த்தகங்கைள	விற்க	ேவண் ம்.	இெதல்லாம்
வாசகர்க க் த்	ெதரியாமலா	இ க் ம்?	இந்தப்	 த்தகங்கைள	வாங் ம்
அைனவ ேம	 த்திசாலிகள்தான்.

இந்த	நாவல்கைள	ெவளியி ம்	 யற்சியில்	எங்க க் 	மிக ம்	உதவியாக
எங்கள 	நீண்ட	நாள்	நண்பரான,	ைசவ	சித்தாந்த	 ற்பதிப் க்	கழகத்தின்
தைலவரான	
தி .	இரா.	 த் க் மாரசாமிக் ம்,	 லின்	பைழய	பிரதிகைளக்	ெகா த்
உதவிய	(காஞ்சி ரம்)	அன்பர்க க் ம்,	ேம ம்	இந்த	 ல்கைள,	அந்தக்
காலத்திேலேய	ஏராளமாக	விற்பைன	ெசய் ,	ெப ம்	பணியாற்றி	தற்ேபா
எங்க க் 	உரிைமைய	வழங்கிய	இரத்தின	நாயக்கர்	அண் 	சன்ஸ்	உரிைமயாளர்
தி .	பாலகி ஷ்ணன்	அவர்க க் ம்	வாசகர்கள்	சார்பில்	எங்கள 	மனமார்ந்த
நன்றிையத்	ெதரிவித் க்	ெகாள்கிேறாம்.

'வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்	 ல்கள்	மீண் ம்	வ மா?	மீண் ம்	வ மா?'	என்
ஏங்கிக்	ெகாண் க் ம்	வாசகர்கள்	இப்ேபா 	மகிழ்ச்சி	அைடவார்கள்.	இந்த
ல்கைள	’ ப்’	பார்த் க்	ெகாண் க் ம்ேபாேத,	பல	வாசகர்கள்,	ப ப்

ப க்கவில்ைல	என்றால்	 டப்	பரவாயில்ைல,	தாமதப்ப த்தாமல்	உடேன
ெவளியி ங்கள்	என் 	 றினார்கள்.

அன் 	007
இன் 	ேஜம்ஸ்பாண் 	-	ஆனால்
அன் ம்	இன் ம்	என் ம்
"திகம்பர	சாமியார்”

								அல்லயன்ஸ்	ஸ்ரீநிவாஸன்
----------------	
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வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்:	1880-1942.	தஞ்ைச	மாவட்ட	மன்னார் 	வட்டம்.
தந்ைத	கி ஷ்ண	ஐயங்கார்.	பி.ஏ.	பட்டம்	ெபற் 	தாசில்தாராக	விளங்கி,	எ த் ச்
ெசல்வாக்கால்	ேவைலைய	விட்டவர்.	தம்	நாவல்கைளத்	தாேம	அச்சிட	ஓர்
அச்சக ம்	'மேனாரஞ்சனி'	என்ற	மாத	இத ம்	ெதாடங்கி	மாதம்	ஒ 	கைத	 ல்
என	எ திக்	 வித்தவர்.	கைலமகள்	கம்ெபனி,	விற்பைன	நிைலயமா ம்.

ந த்தர	உயரம்,	ஒல்லியான	உடல்,	க த்த	ேமனி,	க த் 	வைர	ெபாத்தான்	ேபாட்ட
ேகாட் ,	அங்க	வஸ்திரம்,	பஞ்சகச்சம்,	தைலயில்,	 ல்லா,	காலில்	கட்	ஷு,	ைகயில்
த ,	ெநற்றியில்	எப்ேபா ம்	தி மண்,	வாய்	நிைறய	ெவற்றிைல	(ெபரிய	வாய்),
ைகயிைல,	தின ம்	தங்க	பஸ்பம்	சாப்பி வார்	இளைம	ேயா க்க	ெமாத்தத்தில்
ைக	நிைறய	சம்பாதித்த	கவைல	இல்லாத	உல்லாச	மனிதர்.	இவர்	மா க் 	ேஜ.ஆர்.
ரங்கராஜு,	ஆரணியார்,	பம்மல்	சம்பந்த	 தலியார்,	ைவ. .ேகா.,	எஸ்.எஸ்.	வாசன்
வந் 	ேபாவர்.

மைனவி	நாமகிரி	அம்மாள்.	மக்கள்	விஜயராகவன்,	ரங்கநாயகி,	கி ஷ்ணசாமி.
த்த	மகன்	மைனவி	 ஷ்பவல்லி,	 ப்ேபட்ைட	கார்ப்பேரஷன்	பள்ளி

ஆசிரிையயாக	இ ந் 	ஒய் ;	ஒ 	ெபண் ம்	பிள்ைள ம்	ரங்கநாயகிக்
நான் 	மகள்க ம்,	ஒ 	பிள்ைள	ர ம்	ேநவியில்	காப்டன்,	வ ராரின்	நவீனம்
'ைமனர்	ராஜாமணி’	சினிமாவாக	வந் 	திைரயிட்ட ம்	ஒ 	ச கத்ைத	இழி
ெசய்வதாக	வழக் ெதாடர்ந் 	நி த்தப்பட்ட .	இந்த	அதிர்ச்சி,	அவமானம்
தாங்கா 	 திக்	ெகாதிப்பால்	மாண்டார்!

இந்த	 ற்றாண் ன்	ெதாடக்க	30	ஆண் களில்	ெதாடர்ந்
பல்லாயிரக்கணக்கான	மக்கைளத்	தம்	 ப்பறி ம்	கைதகளால்	பிணித்தவர்.
த்தகம்	ப க் ம்	பழக்கத்ைத	ஏற்ப த்தி,	பரந்த	ஓர்	வாசக	உலகிைனப்	பைடத் க்
ெகாண்ட	ெப ைமயர்	Reynolds	ேபான்ற	நாவலாசிரியர்கைளத்	த வி
எ தியேதா ,	ெசாந்தமாக ம்	பைடத் ள்ளார்.	இவர்	பைடப்பில்	சிறந்ததாக
ேமனகா,	 ம்பேகாணம்	வக்கீல்	 றிப்பிடத்தக்கன;	படமாக ம்	வந்தைவ.
வாசகர்களின்	நா த்	 ப்பறிந் 	ஈர்க் ம்	இனிய	வசன ம்	அழ
வ ணைனக ம்	அைனவைர ம்	அள்ளின.



திைகப் ட் ம்	தி ப்பங்கள்,	 ைவமி 	நிகழ்ச்சிகள்,	ஆவைலத்	 ண் ம்
வி வி ப் ம்,	ப க்கப்	ப க்க	மகிழ் ட் ம்	நைட ம்,	நைகச் ைவ	ெநளிய	நல்ல
நல்ல	நவீனங்கைளப்	பைடத் ள்ளார்.

ெவ ம்	மர்ம	நாவல்	என	ஒ க்க	 யாத	அள க் 	ைவணவத்	தலங்கைள ம்,
ேவற் 	மதத்தின ம்	 	வா ம்	வைக ம்,	ச கக்	 ைற	நீக்க ம்	ெகாண் ம்
விளங் கின்றன.	திகம்பர	சாமியார்	 ப்பறி ம்	பாத்திரம்	நிைனவில்	நிற் ம்.
நாவல்	வரலாற்றில்	 வ 	பதித்தவர்	வ ரார்	என்பைத	யா ம்	மறக்கேவா,
ம க்கேவா	 யா .

								-	நன்றி	-	தமிழ்	இலக்கிய	வரலா 	(ம .ச.	விமலானந்தம்)
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ப்ப களி ம்	நாற்ப களி ம்	கல்கி	என்கிற	எ த்தாளர்	தமிழ்	வாசகர்கள்
எண்ணிக்ைகைய	அதிகரிக்க	ஆவன	ெசய்த ேபால	இ ப களில்	தமிழ்
வாசகர்கள்	பரம்பைரைய	உ வாக்க	 யன்றவர்கள்	என் 	ேஜ.ஆர்.	ரங்கராஜு
என்பவைர ம்	வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்	என்பவைர ம்	ெசால்ல	ேவண் ம்.

இந்த	விஷயத்ைதக்	கல்கி	ெதரிந் 	ெசய்தார்	என்	 ம்,	 ன்னி வ ம்	தாங்க ம்
அறியாமேல	வாசகர்	ெப க்கத் க் க்	காரணமாக	இ ந்தார்கள்	என் ம்	ெசால்ல
ேவண் ம்.

ேஜ.ஆர்.	ரங்கராஜுவின்	ஐந்தா 	நாவல்க ம்	இரண் 	ஆண் க க் 	ஒன்றாக
1916	 தல்	1923	வைரயில்	ெவளிவந்தன.	பிரஸ்	ெசாந்தக்காரரான	ரங்கராஜு
பத்தாயிரம்	பிரதிகைள	அச்சிட் 	ஒவ்ெவா 	ஐ 	பிரதிகைள ம்	ஒ
பதிப்பாகக்	 றிப்பிட் 	10	பதிப் கள்	வைர	தன்	நாவல்கைள	ெவளியிட்டார்.
ராஜாம்பாள்,	ராேஜந்திரன்,	சந்திரகாந்தா,	ஆனந்தகி ஷ்ணன்	என் 	ஒவ்ெவா
நாவ ம்	ெவளியா ம்ேபா 	மிக ம்	பரபரப்பாக	வாசகர்கள்	வாங்கிப்	ப த்தனர்.
வரதராஜன்	என் 	இரண் 	பாகங்கள்	ெவளிவ ம்	வைரயில்	ஒன் ம்	தடங்கல்
இல்ைல.	’வரதராஜனின்	பல	ப திகள்	இலக்கியத்	தி ட் ’	என் 	ேகஸ்	ேபாட் ,
ேமேல	எ ம்	எ திப்	பிர ரிக்கக்	 டா 	என் ம்,	ஆ 	மாதம்	ெஜயில்	வாசம்
அல்ல 	ஆயிரம்	 பாய்	அபராதம்	என்	 ம்	ேகார்ட்	அவ க் த்	தண்டைன
விதித்த 	என் 	எண் கிேறன்.	ெஜயிலில்	இ ந் 	விட் 	எ வைத	நி த்தி
விட்டார்	ரங்கராஜு.	இவைர	எ த்தாளர்	சங்கம்	ஒன் 	40களின்	ஆரம்பத்தில்
கல்கி	தைலைமயில்	ஏற்பட்ட	ேபா 	 தல்	 ட்டத் க் 	வரவைழத் 	நான்
சந்தித்தி க்கிேறன்.	தா 	வளர்த் க்	ெகாண் 	நாமம்	ேபாட் க்	ெகாண்
(ைவஷ்ணவ	நா 	அவர்	என் 	எண் கிேறன்)	பார்ப்பதற் க்	கம்பீரமாக
இ ந்தார்.

ரங்கராஜூ க் 	அ த் 	வாசகர்களின்	கவனத்ைத	அதிகமாகக்	கவர்ந்தவர்
என் 	வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்	என்பவைரச்	ெசால்ல	ேவண் ம்.	1923,	24
தல்	27	வைரயில்	தஞ்ைசயில்	கல்யாண	 ந்தரம்	ைஹஸ் லில்	நான்	ப த் க்

ெகாண் க் ம்ேபா 	பச்ைச,	மஞ்சள்,	சிவப் 	அட்ைடயில்	ெடமி	ைசஸில்
அவர்கள்	நாவல்கள்	ஒவ்ெவான்றாக	அப்பா க் த்	ெதரியாமல்	ெரயில்ேவ
ஸ்ேடஷன்	ஹிக்கின்பாதம்ஸில்	வாங்கிப்	ப த்த	நிைனவி க்கிற .	ப த் விட்
வீட் க் 	எ த் ப்	ேபானால்	அப்பா	சண்ைட	பி ப்பாெரன் 	அப்ேபா 	ேமல



வீதியில்	ெதற் க்	ேகா யில்	இ ந்த	ஒ 	ைலப்ரரிக் 	இனாமாகப்	 ஸ்தகத்ைதக்
ெகா த் 	வி ேவன்.	இப்ப ப்	ப த்த	நாவல்கள்	என் 	கனகாம் ஜம்	அல்ல
கள்வ ம்	விைலமக ம்,	வஸந்த	ேகாகிலம்,	 ரண	சந்திேராதயம்,	விலாஸ்வதி,
திகம்பர	சாமியார்,	ேமனகா	இைவ	நிைன க் 	வ கின்றன.	ஒ 	நாவல்	கைலப்
பிரக்ைஞ டன்,	 லபமாகப்	ப க்கக்	 ய	நைட டன்,	விரஸமான
விஷயங்கைள ம் ட	அதிக	விரஸம்	தட்டாமல்	எ வதில்	சிரத்ைத டன்	எ திய
வ ரார்	உண்ைமயிேலேய	இலக்கியப்	பிரக்ைஞ	உைடயவர்	என்பதில்	
சந்ேதகத் க்கிடேமயில்ைல.

ெரயினால்ட்ஸின்	மட்டமான	நாவல்கைளத்	த வி	எ தினார்	ெப ம்பா ம்
என்றா ம்	அவர்	விக்டர்	ஹ் ேகாவின்	Les	Miserables	என்கிற	நாவைல
அற் தமாகத்	தமிழில்	த வி	எ தியி க்கிறார்.	 த ைலப்	ேபாலேவ
கனகாம் ஜம்	அல்ல 	கள்வ ம்	விைலமக ம்	என்கிற	நாவல்
அைமந்தி ப்பதாகச்	ெசான்னால்	அதில்	தவறவில்ைல.

அேத	ேபால	கிேரக்க	 ராணக்	கைதயான	Eros	and	Psyche	கைதைய	வஸந்த
ேகாகிலம்	என்கிற	நாவலாகச்	ெசய்தி க்கிறார்.

இன் 	தமிழில்	சரித்திர	நாவல்கள்	ஏராளமாக	எ தப்ப கின்றன.
அவற் க்ெகல்லாம்	 ன்ேனா யாகக்	கல்கிையக்	க வ 	வழக்கமாக
இ க்கிற .	ஆனால்,	இேத	அளவில்	இன் 	எ தப்ப கிற	சரித்திர
நாவலாசிரியர்க க் 	 ன்ேனா யாக	1924-ல்	ெவளி	வந்த	வ ராரின்
விலாஸ்வதி	என்பைதத்தான்	ெசால்ல	 ம்.	அ 	ெவளிவந்த	சமயத்தில்	மிக ம்
பரவலாகப்	ேபசப்பட்ட டன்	ப க்க ம்	பட்ட .	 ன் 	ஆண் களில்	ஐந்
பதிப் கள்	வந்ததாக	ஒ 	தகவல்	ப த்தி க்கிேறன்.

வ ராரின்	ஆரம்பக்	காலத்திய	நாவல்கள்	எல்லாம்	மாதாந்திரப்	பத்திரிைகயாக
ெவளிவந்த	மேனாரஞ்சிதம்	(அல்ல 	மேனாரஞ்சனியா?)	என்கிற	பத்திரிைகயில்
ெவளிவந்ததாகச்	ெசால்வார்கள்.	இந்தப்	பத்திரிைகையப்	பார்த்தி ப்பதாக
எனக் 	நிைனவில்ைல.	அந்தப்	பத்திரிைகைய	 ன்மாதிரியாகக்	ெகாண் தான்	
ைவ. .	ேகாைதநாயகி	அம்மாள்	தன 	ஜகன்ேமாகினி	நாவல்	பத்திரிைகையத்
ெதாடங்கியதாக ம்	ெசால்வார்கள்.

இன்ெனா 	விஷய ம்	அப்ேபா 	பரவலாகப்	ேபசபட்ட	விஷயம்	நிைன க்
வ கிற .	ைவ. .	ேகாைதநாயகியின்	 தல்	நாவலான	ைவேதகியின்	 தல்
பாதிைய	வ ரார்	எ தி,	 ன்மாதிரியாகத்	தந்ததாக ம்	அைதப்	பின்பற்றி

த் 	விட் 	ெவற்றிகரமாக	ைவ. .ேகா.	 ப்பறி ம்	நாவல்களிலி ந் 	அவர்



தனி	பிராண்டான	ச க	நாவல்க க் 	நகர்ந்தார்	என் ம்	ெசால் வார்கள்.

1930-ல்	என் 	எண் கிேறன்.	ைபகிராப்ட்ஸ்	ேரா 	ேகா யில்	மரினா	பஸ்
ஸ்டாண் ற் 	எதிேர	ேவங்கடரங்கம்	பிள்ைள	ெத 	ைபகிராப்ட்ஸ்	ேராைடச்
சந்திக்கிற	இடத்தில்	இ ந்த	வீட்ைட	வாங்கி	வ ரார்	 ப்பித் 	வ ர்	ஹ ஸ்
என் 	ெபயரிட் 	கிரஹப்	பிரேவசம்	நடத்தியேபா ,	மாைலயில்	பாண்ட்	வாசித் க்
ெகாண் க் ம்ேபா 	நான்	ெசன்ைனயில்	இ ந்ேதன்.	வீட்ைடப்	பார்த்
ைவத் க்	ெகாண் 	ஒ 	வாரம்	கழித் ,	அவைரப்	பார்க்கப்	ேபாேனன்.	அந்த	ஒ
தடைவ	மட் ேம	அவைர	நான்	சந்தித்தி க்கிேறன்.

என்ன	ேபசிேனாம்	என் 	நிைனவில்ைல.	ஆனால்,	ேபச் 	 ரா ம்	தன்	பக்கத்தில்
அவர்	நாவல்கைளப்	பற்றி ம்,	அவ ைடய	த வல்	 ைறகைளப்	பற்றி ம்	அவர்
நைடையப்	பற்றிய	வைரயி ம்தான்	என் 	நான்	நிைன 	 ர்கிேறன்.	தன்
நாவல்களில்	ெப ம்	ப தி	த வல்கள்தான்	என் 	அவர்	ஏற் க்	ெகாண்டார்.
ஆனால்,	ேமனகா ம்	திேலாத்தைம	என் 	ஒ 	ஐந் 	அங்க	நாடக ம்	தன்
ெசாந்த	எ த் 	என் 	ெசால்லி	எனக் 	திேலாத்தமா	ஒ 	பிரதி	அன்பளிப்பாக
அளித்தார்.	அைத	ெவ நாள்	நான்	பத்திரப்ப த்தி	ைவத்தி ந்ேதன்.

அைதத்	தவிர	அவர்	ேபசிய	விஷயங்களிேல	 க்கியமானதாக	ஒன் 	நிைன க்
வ கிற .	எகிப்தில்	தைல ைற	தைல ைறயாக	ஃபாேராக்கள்	என்கிற
ெபய டன்	அரசாண்ட	மன்னர்கள்	ெதன்னாட் லி ந் 	எகிப் 	என்கிற	மிசிர
ேதசத் க் ச்	ெசன்ற	வடகைல	அய்யங்கார்கள்தான்	என் 	அைசக்க	 யாத

	இ ப்பதாக ம்,	அைதெயல்லாம்	ெசால்லித்	தான்	ஒ 	 ல்	எ திக்
ெகாண் ப்பதாக ம்	ெசான்னார்.	இந்தச்	சரித்திர	உண்ைமயில்	இ ந்த
அவ ைடய	அைசக்க யாத	நம்பிக்ைகயின்	காரணமாக	ஆங்கிலத்தில்	Long
Missing	Links	என் 	ஒ 	900	பக்க	 ல்	எ தி	அைதத்	தன்	ெசாந்தச்
ெசலவிேலேய	அச்சிட் 	விற்க	 யன்றார்.	 ஸ்தகம்	விற்கவில்ைல.	அச் க் ம்,
ேபப்ப க் ம்	ஆன	கடைன	 சாக	வாங்கிய	வீட்ைட	விற் 	அைடத் 	விட் ,
ேபசாமல்	கிராமத் க் ப்	ேபாய்விட்டார்	என் 	எண் கிேறன்.	இந்தப்	 ஸ்தக ம்
என்னிடம்	ெவ 	நாள்	இ ந்த .	

'காங்கிரஸ்	கமலம்’	அல்ல 	’ஆெணன் 	அைணய	அகப்பட்ட	ெபண்	 ைதயல்'
என்கிற	நாவைல	 ேதச	மித்திரனில்	ெதாடராக	எ தி	ெவளியிட்டார்.	இ தான்
பைழய	வ ர்	பாணியில்	அவர்	கைடசி	 யற்சி	என் 	எண் கிேறன்.	அதற் ப்
பிற 	அவர்	 ப்ப களில்	பைழய	ேவகத்ைதேயா	சாதைனையேயா	எட்டவில்ைல.
மாசத் க் 	ஒ 	நாவல்	என் 	எ தி,	நாவ க் 	 	 பாய்	என் 	 லி
வாங்கிக்	ெகாண் 	ஏெழட் 	ஆண் கள்	



இ ந் 	பிற 	இறந் 	விட்டார்	என் 	எண் கிேறன்.

ேசலம்	பட் க்	கைர	ேவஷ ம்,	காதில்	டால்	வீ ம்	ைவரக்	க க்க ம்,	ெநற்றியில்
ஒ 	சிவப் 	ஸ்ரீ	 ர்ணக்	ேகா மாக ம்	நான்	பார்த்த	வ ர்	 ைரசாமி
ஐயங்காைர	என்னால்	இன் ட	நிைன ர	 கிற .	தமி க் 	அவர்	ேசைவ
சரியானப 	கணிக்கப்பட	வில்ைல;	 ரிந் 	ெகாள்ளப்படவில்ைல	என் தான்
ெசால்ல	ேவண் ம்.

								-	நன்றி	-	இலக்கியச்	சாதைனயாளர்கள்	-	க.நா. .
---------------	
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ஆரணி	 ப் சாமி	 தலியாைரத்	ெதாடர்ந் 	அவர்	பாணியில்	த வல்களாக
எ தியவர்	வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்.	த வல்	நாவல்களாயி ந்த	ேபாதி ம்
தமிழ்நாட் 	இடப்	ெபயர்,	மக்கள்	ெபயர்கைள	ைவத்ேத	ஜனரஞ்சகமாக
எ தப்பட்டதால்,	இவர 	நாவல்கள்தான்	தமிழ்நாட் ல்	ஒ 	பரந்த	வாசகர்
உலகத்ைதச்	சி ஷ் த் 	ைவத்தன.	 த்தகம்	ப க் ம்	பழக்கம்	இந்த	நாவல்களால்
ஏற்பட்ட 	ஒ 	 றமி க்க,	கண்டேமனிக் 	கைத	எ ம்	எ த்தாளர்கைள
உற்பத்தி	ெசய்யக்	காரணமாய்	இ ந்த ம்	வ ரார்	நாவல்கள்	தான்.	ஆக,
அக்காலச்	 ழ்நிைலைய	ஒ 	விமர்சகர்	பின்வ மா 	எ த் க்	காட் கிறார்:

'அச் ப்	ெபாறி	மலிந் 	காகித	வர்த்தகம்	ெப கி	வ ம்	இக்காலத்தில்	நாவல்க ம்
ற்றீசல்ேபால்	ேதான்றித்	ெதாடங்கி	விட்டன.	மக்களின்	ஆசாரங்கள்	சீர்	ெபற ம்,
பாைஷ	வளர்ச்சி ற ம்	நாவல்கள்	ெபரி ம்	உதவி	 ரி ம்	என்ப 	உண்ைமேய.
ஆனால்,	த ெய த்ேதாெரல்லாம்	ேவட்ைடக்காரர்	என்றப 	தமிழ்	உலகத்திேல	
இறேகாட் கெளல்லாம்	நாவலாசிரியர்களாய்	 ன்வந்தி ப்பதால்	தற்கால
நாவல்கள்	ெப ம்பாலானவற்றால்	விைள ம்	தீைமகள்	அற்ப	ெசாற்ப	மன் .	‘ர’கர
‘ற’கரங்கைளச்	சரியாய்	வழங்க	அறியாதவர்க ம்	தமிழ்	எ த்தாளராகத்	 ணி
ெகாள்வ ம்	தமிழ்	ெமாழியின்	சனி	திைசெயன்ேற	 ற	ேவண் ம்.	ஒன்ேறா
இரண்ேடா	விட	 ஷர்கள்,	இரண்ேடா	 ன்ேறா	நாணமற்ற	கன்னியர்கள்,	ஒ
ப்பறி ம்	ேகாவிந்தன்	அல்ல 	ேகாபாலன்,	ஒ 	ஆகாவழி	ஜமீந்தார்	-	தமிழ்

நாவல்	 ர்த்தியாகி	வி கிற .	தற்காலத்தில்	 ப்பறி ம்	நாவல்கெளல்லாம்	பிற
நாட் ப்	பழக்க	வழக்கங்கைள ம்	மேனாபாவங்கைள ம்	தமிழகத்தில்	பரப்பித்
தமிழ்	மக்கைள	அனாசாரப்	ப ழியில்	தைலகீழாக	வீழ்த் கின்றன.
நாவல்களின்	தன்ைம	இன்னெதன்றறியாத	தமிழ்	மக்க ம்	இந்த	நாவல்
ற்றீசல்கைளக்	ேகாழி	வி ங் வ ேபால்	வி ங்கித்	தி ப்தி	அைடகின்றனர்
(ல ்மி,	ெசப்.	2	 த் 	மீனாட்சி	நாவ க் 	மதிப் ைரயில்)

வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்	ெரயினால்ட்ஸ்	ேபான்ற	ஆங்கில	நாவலாசிரியர்களின்
கைதகைளத்	த வி	எ தியேதா 	நின் 	விடாமல்	தமிழ்நாட் ன்	சமகால
ச தாயத்ைதச்	சித்திரிக் ம்	ெசாந்த	நாவல்கள்	பலவற்ைற ம்	எ தியி க்கிறார்.
இவ ைடய	ெசாந்த	 யற்சிகளில்	சிறந்தைவ	ேமனகா,	 ம்பேகாணம்	வக்கீல்
என்பைவயா ம்.	ைகயில்	எ த்தால்	 த்தகத்ைதக்	கீேழ	ைவக்காமல்	ெதாடர்ந்



ப க் ம்	ரசைன	மி ந்த	கைதகைள	எ திய	வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்
பின்னர்	கல்கி	ேபான்றவர்களின்	கைதகைளப்	ப க்கத்	தயாரான
ஆயிக்கரணக்கான	வாசகர்கைளத்	ேதாற் வித்த	 ன்ேனா யாகேவ
விளங்கினார்.	இந்தப்	ெப ைமைய	ஆரணி	 ப் சாமி	 தலியா ம்,	ரங்கராஜூ ம்
பகிர்ந் 	ெகாண்டனர்.

ைரசாமி	ஐயங்காரின்	மிகப்	பிரசித்தமான	ேமனகா	என்ற	நாவலின்	 தல்
பக்கத்திேலேய	ஓர்	அ க்	 றிப் 	காணப்ப கிற :
'சம்பசிைவயங்கார்,	ேமனகா	என்பைவ	உண்ைமப்	ெபயர்கைள	
மைறக் ம்	ெபா ட் 	ைவக்கப்பட்ட	கற்பைனப்	ெபயர்கள்'	
என் 	அந்தக்	 றிப் 	விளக் கிற .	இன்ைறய	நாவல்களில்	வ ம்	ெபயர்க ம்
சம்பவங்க ம்	கற்பைனேய.	உண்ைம	மனிதர்கைள ம்	சம்பவங்கைள ம்
றிப்பி பைவ	அல்ல'	என்ற	சட்ட	அ ப்பைடயில்	 ன் ட் ேய	விளக்கம்	ெசால்லிக்

ெகாள்வ 	நடப்பியல்	சித்திரங்களில்	இன்றியைமயாத	நிபந்தைனயாக
அைமவதற் 	மாறாக,	வ ராரின்	 றிப் ,	ேமனகா	கைத	உண்ைம
நிகழ்ச்சிகளின்	அ ப்பைடயில்	எ ந்த	கற்பைன	என்பைத	உணர்த் கிற .
மர்மங்க ம்	 ப்பறித ம்	நிைறந்த	இந்த	நாவலில்	வாசகர்	மனைத	ஈர்க் ம்
சம்பவங்கள்	பல	ைகயாளப்பட் க்கின்றன.	உணர்ச்சிகளின்	உச்ச	நிைலையத்
ெதா ம்	சம்பவங்க க் ம்	 ைறவில்ைல.	பல	அல்லல்க க் ட்ப ம்	ேமனகா,
ஒ 	 ஸ்லிம்	ெபண்ணின்	உதவியினால்	தன்	கணவைன	மீண் ம்	அைடவ
லட்சிய	கைத	மாந்தர்களின்	ெசயலின்	விைளவாக	அைமகிற .	தமிழ்நாட் ன்
பல்ேவ 	நகரங்களின்	சமகாலச்	 ழ்	நிைல	1920களில்	எ தப்பட்ட	இந்த	நாவலில்
தத் பமாக	விளங் கிற .	

வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்	நாவல்களில்	ேமனகாைவ	அ த் 	மிகப்	பிரசித்தி
ெபற்ற 	 ம்பேகாணம்	வக்கீல்	அல்ல 	திகம்பர	சாமியார்	என்ப .	பல
மர்மங்க ம்,	தி க்கி ம்	சம்பவங்க ம்	நிைறந்த	இந்த	நாவலில்	தஞ்ைசப்
பிராந்தியத்தில்	அன் 	நிலவிய	 ழ்நிைல	வ ணிக்கப்ப கிற .	கைதயின்
ஆரம்பேம	பின்வ மா 	அைமந்தி க்கிற :

'தி க்கண்ணமங்ைக'	என் ம்	சிற் ர்	தஞ்ைச	ஜில்லாவி ள்ள	மிக்க
இரமணியமான	ஒ 	ஸ்தலம்.	அவ் ரில்	எக்காலத்தி ம்	ஓயா 	 யிலினங்கள்
தம 	தீங் ரல ைதச்	ெசாரிந் 	ெகாஞ்சிக்	 லாவிக்	 கலமாக	வதிந்த
ெதன்னஞ்ேசாைலக க்கிைடயில்,	அச்சிற் ரின்	ேவளாளர 	ெத
அைமந்தி ந்த .	அத்ெத வினிைடயிலி ந்த	ஒ 	ெப த்த	மச் 	வீட் ன்
டத்தில்	 ப்பத்ைதந் 	வய ள்ள	ஒ 	ஸ்திரீ	ெதன்னங்கீற் 	 ைடந்

ெகாண் ந்தாள்.	அவள 	ைககள்	எவ்வள 	 ப்பாக	ேவைல	ெசய்



ெகாண் ந்தனேவா	அவ்வள 	 ப்பாகேவ	அவள 	வாயிலி ந்
ெசாற்க ம்	ெவளிப்பட் 	பக்கத் 	அைறயில்	வாைழப்	 ைவ	அரிவாள்மைணயில்
ைவத் 	ந க்கிக்	ெகாண் ந்த	ஒர்	அழகிய	ெபண்மணியின்	ெசவிகளில்
தாக்கிக்	ெகாண் ந்தன.

இவ்வா 	அழகாக	சில	காட்சிகைள	வ ணிக் ம்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்	எ த்திேல
வாசகைரக்	கவ ம்	உத்தி	எங் ம்	சிறந் 	நிற்கிற .	'கல்கிக் 	 ன்	அவ்வள
ெதளி ட ம்,	அழ ட ம்	வசனம்	எ தியவர்கள்	வ ராைரத்	தவிர	ேவ
யா மில்ைல	என் 	ெசால்லி	விடலாம்.	தமிழ்	வாசகர்களின்	நா ையப்	பி த் ப்
பார்த் 	அறிந் 	எ தியவர்களில்	காலத்தால்	 தன்ைமயானவர்	வ ர்
ைரசாமி	ஐயங்கார்...'	என்ப 	

க.நா.	 ப்பிரமணியத்தின்	மதிப்பீ 	(ப த்தி க்கிறீர்களா?-2).

வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்காரின்	ெசல்வாக்ைகப்	பயன்ப த்தி,	 ம்பச்
ழ்நிைலைய	ைவத் ,	ஜனரஞ்சகமான	நாவல்கைள	எ தியவர்	ைவ. .

ேகாைதநாயகி	அம்மாள்.

								நன்றி:	தமிழ்	நாவலின்	ேதாற்ற ம்	வளர்ச்சி ம்	
								-	சிட் ,	சிவபாத ந்தரம்.
-------------	
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ராணக்	கைதக ம்,	இதிகாசக்	கைதக ம்,	ராஜா	ராணிக்	கைதக ம்	படமாக
எ க்கப்பட்ட	தமிழ்த்	திைரயின்	ெதாடக்க	காலத்தில்...	 தன் தலாக	நாவைல
அ ப்பைடயாகக்	ெகாண் 	எ க்கப்பட்ட	படம்	ேமனகா.

அந்நாளின்	 கழ்	 த்த	எ த்தாளர்	வ ர்	 ைரசாமி	ஐயங்கார்	எ திய	நாவல்
இ .

திைரப்படமாக	எ க்கப்ப வதற் 	 ன் 	ேமனகா	நாவல்,	நாடகமாக ம்
வ வைமக்கப்பட் 	பல	தடைவ	ேமைடேயறி	 கழ்	ெபற்ற .	அப்ேபா ,	ந கர்	
எம்.ேக.	ராதாவின்	தந்ைதயார்	எம்.	கந்தசாமி	 தலியார்,	ேமனகா	நாடகத்திற்
வசனம்	எ தினார்	( .ேக.	சண் கம்	சேகாதரர்கள்தான்	இந்நாடகத்ைதத்
தயாரித் 	வழங்கியவர்கள்).

1935-இல்	ேமனகா	நாவைலப்	படமாக்கிய	ெபா 	அதில்	 .ேக.	பகவதி,	 .ேக.
சண் கம்,	என்.எஸ்.	கி ஷ்ணன்,	 .ேக.	சங்கரன்,	எஸ்.வி.	சகஸ்ரநாமம்,	ேக.ஆர்.
ராமசாமி,	ைடன்.	சிவதா 	ஆகிேயார்	ந த்தனர்.	இவர்கள்	அைனவ க் ம்
இ ேவ	 தல்	படம்	என்ப ம்	 றிப்பிடத்	தக்க	ெசய்தி.	எம்.எஸ்.	விஜயா,	ேக. .
க்மணி	ஆகிேயா ம்	ந த்த	இப்படத்ைத	இராஜா	சாண்ேடா	இயக்கினார்.

பாரதியாரின்	பாடல்	 தன்	 தலாக	ஒலித்த	படம்	என்ற	வரலாற் ப்	ெப ைம ம்
ேமனகா	படத்ைதேய	ேச கிற .

								நன்றி	-	பதிப் த்	ெதாழில்	உலகம்,	ஜூைல	2004
---------------------	
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இடம்:	மங்கள ரியில்	ஒ 	வீதி.	
மாதவராய ைடய	மாளிைக	எதிரில்	காணப்ப கின்ற .

ெபா 	இர 	ஏழைர	மணி	சமயம்.

ேஸாேமசன்	:	(மாதவராய ைடய	மாளிைகயின்	வாசலில்	நின் 	ெகாண்
தனக் ள்)	
ேஸாேமசா!	நீ	எவ்வள 	ேகவல	நிைலைமக் 	வந் விட்டாய்	மாதவராயர்	ெப த்த
தனவந்தராய்	இ ந்த	காலத்தில்	நீ	எப்ப 	இ ந்தாய்!	ஆகா!	என்ன	ேபாஜனம்
என்ன	பரிபக் வ	பதார்த்தங்கள்!	என்ன	உபசரைண!	என்ன	தாம் லம்!	இந்த
மாளிைகக் 	வ ம்	வி ந்தினர்	எத்தைன	ேபர்	எல்லாம்	கனேவா
நிைனேவாெவன் 	நிைனக் ம்ப 	ஒழிந் 	ேபாய்விட்டனேவ!	நான்	ேகாயிற்
காைளையப்	ேபால,	 க்கின்	வழியாக	ெநய் ம்,	ப க்ைக ம்	வ ம்	வைரயில்
உண் ,	மேதான்மத்தனாய்	இந்தத்	திண்ைணயில்	உள்ள	திண் ல்	ஒய்யாரமாய்
சாய்ந் ம்	ப த் ம்	 ரண் ந்த	நாட்கள்	இனித்	தி ம்பி	வ ேமா?	அப்ெபா
எனக் 	என்ன	 ைறவாயி ந்த ?	பசி ம்	மனக்	 ைற ேம	 ைறவாய்	இ ந்தன.
இப்ெபா 	என்	கதி	எப்ப 	இ க்கிற ?	ஒ 	ெநல்	எவ்விடத்தில்	அகப்ப ேமா
என் 	நாள்	 ம்	அைலந் 	திரி ம்	பறைவையப்	ேபால,	எவன்	ேபாஜனத்திற்
அைழப்பான்.	எப்ப 	ஒ 	ேவைள	கழி ம்	என்பேத	நிைனவாக ம்,	பசிேய	நீங்காத்
ைணவனாக ம்	ெபற் 	வ ந்தி	அைலகிேறன்.	என்ன	ெசய்கிற 	எல்லாம்	கால

வித்தியாசம்	என் ைடய	ஆப்தமித்திரராகிய	மாதவராய ைடய	ெசல்வம்	எல்லாம்
எவ்விதம்	 ைறந்த	ேபாதி ம்,	அவரிடத்தில்	எனக் ள்ள	அன் ம்,	ஆைச ம்
நிமிஷத்திற் 	நிமிஷம்	அதிகரித் க்	ெகாண்ேட	வ கின்றன	எந்நன்றி
ெகான்றவர்க் ம்	உய் ம்	வழி	உண் .	ெசய்ந்	நன்றி	ெகான்ற	அந்தப்	பாவத்ைதத்
ெதாைலப்பதற் 	வழி	ஏ ?	என்	நண்பரிடத்தில்	ேபாய்	அவ க் 	ஆ தல்
ெசால் கிேறன்.	அவர்	 ம்ப	ெதய்வங்க க் ப்	 ைஜ	ெசய் ம்	சமயமாய்
இ க்கலாம்	(உள்ேள	 ைழகின்றான்),

(மாதவராய ம்,	ேகாமள ம்	 ைஜத்தட் 	 தலியவற்ைற	எ த் க்	ெகாண்
வ கின்றனர்).



ேதவாரம்:	ேதசிகேதா 	-	 பகம்	

மாத	:	
(1)	வீடலால	வாயிலாய்	வி மியார்க	ணின்கழற்	
பாடலால	வாயிலாய்	பரவநின்ற	பண்டேன!
காடலால	வாயிலாய்	கபாலிநீள்	க ம்மதிட்	
டலால	வாயிலாய்	 லாயெதன்ன	ெகாள்ைகேய!

(2)	பட் ைசந்த	ேமனியாள்	பாைவயாேளார்	பாகமா
ெயாட் ைசந்த	தன்றி ம்	 ச்சியா	ெளா த்தியாக்	
ெகாட் ைசந்த	வாடலாய்க்	 டலால	வாயிலா	
ெயட் ைசந்த	 ர்த்தியா	யி ந்தவாறி	ெதன்ைனேயா!	

மாத:	(ெப ச் விட் )	ஆகா!	என்ன	காலவித்தியாசம்!	என் ைடய	உன்னத
திைசயில்	நான்	ெகா த்த	பலி	பிண்டத்ைத	எத்தைனேயா	காகங்க ம்,
அன்னங்க ம்,	மற்றப்	பறைவக ம்	என்	மாளிைக	வாசலில்	வந் 	நிைறந்
வாறிக்	ெகாண் 	ேபாய்க்	 கலமாகத்	தின்றன.	இப்ெபா 	நான்	அர்ப்பணம்
ெசய்வ 	 ல்லில்	இ க் ம்	எ ம் க க் ம்	ேபாதாமல்	அவ்வள 	அற்பமாய்ப்
ேபாய்விட்டேத!	ஈ வரா	இ ம்	உன்	அ ேளா	(கீேழ	உட்கா கிறார்)
ேஸாேம	:	ஸ்வாமி!	நமஸ்காரம்!

மாத:	மங்களம்	உண்டாகட் ம்.	மித்திர	ரத்தினேம!	வா;	உட்கார்.

ேஸாேம:	ஆக்ைஞ,	(உட்கா கிறான்.	மாதவராயர்	ஏேதா	ேயாசைன	ெசய்கிறார்)
என்ன	ேயாசைன	ெசய்கிறீர்கள்?

மாத:	மித்திரா!

வி த்தம்	:	சங்கராபரணம்	

என்ெனன	 ைரப்ேப	னன்பா!	இன்ைமயின்	ெகா ைமதன்ைன	
ன் ள	 கைழ	நட்ைப	ெமாழிகளின்	மதிப்ைப	நீக் ம்	

உன்னி 	 டைலத்	தீய்க் 	ெமாண்ைம 	மிளைம	ேபாக் ம்	
அன்ைன ம்	பைகைம	ெகாள் ம்;	அலகிலாச்	சி ைம	நல் ம்.	



க்கத்ைத	அ த்தாற்ேபாலத்	ெதாடர்ந் 	வ ம்	சந்ேதாஷம்,	இரவிற் ப்	பின்
ரியப்	பிரகாசம்	உண்டாகி	அைத	ஓட் வைதப்	ேபால்	இ க்கிற .	ஆனால்,

ெசல்வத்தில்	இ ந் 	தரித்திர	நிைலைமைய	அைடபவன்,	பார்ைவக் 	மனிதைனப்
ேபால்	இ ந்த	ேபாதி ம்	அவன்	நைடப்	பிணேம	ஒழிய	ேவறில்ைல.
இந்நிைலைமையக்	காட் ம்	ெகா ய 	ேவ 	என்ன	இ க்கிற !

ேஸாேம	:	அப்ப யானால்	தரித்திர	நிைலைமயில்	இ ப்பவர்கள்	யாவ ம்	உயிைர
விட் 	விட	ேவண் ம்	என்றா	நிைனக்கிறீர்கள்?

மாத:	என்	வி ப்பத்தின்ப க்	காரியம்	நடப்பதாய்	இ ந்தால்,	இவ்விதம்	உயிர்
வாழ்தைலக்	காட் ம்,	உயிைரத்	 றப்பைதேய	உத்தமமாகக்	ெகாள்ேவன்.
பிராணைன	வி வ 	ெசாற்பக்	கஷ்டேமயா ம்.	தரித்திரனாய்	இ ப்ப
ஆ ட்காலம்	 ம்	ஒழியா	ேவதைனையத்	தரக்	 யதல்லேவா

ேஸாேம	:	ஸ்வாமீ!

வி த்தம்:	ேதா 	

உயிரி 	மரிய	நண்பீர்!	உ கிநீர்	வானங்	காணாப்	
பயிரி 	மதிகம்	வா ப்	பரிபவ	 த	ெலன்ேனா?	
ெசயிரிைன	யைடயா	நன்ைமச்	ெசல்வேம	நிதிக் 	ேமலாம்;	
யரிைன	வி ப்பீர்	கானத்	 த்தேன	னினிய	அன்பீர்!	

நீங்கள்	இைதப்	பற்றி	ஏன்	கவைலப்ப கிறீர்கள்?	நீங்கள்	ஏழ்ைம	நிைலைமைய
அைடந்ததினாேலேய	உங்க க் த்	தாழ்ைம ம்	இகழ்ச்சி ம்	உண்டாய்	வி ேமா?
நண்பர்க க் ம்	இல்ைல	என் 	வந்த	யாசகர்க க் ம்	வாறி	வாறிக்	ெகா த் ,
ஐ வரியத்ைத	எல்லாம்	இழந்ததினால்	உங்க ைடய	கீர்த்தி	அதிகரித்தேத	ஒழிய
அதனால்	உங்க க் 	யாெதா 	மானஹானி ம்	உண்டாக	வில்ைல.	சந்திரன்
ேதய்ந் ,	ேதய்ந் ,	அற்பத்தி ம்	அற்பமாய்த்	ேதான் ம்	சமயமாகி	 ன்றாம்
பிைறயில்தாேன	அ 	மிக ம்	ேநத்திரானந்தமாய்க்	காணப்ப கிற .

மாத:	நண்பா	என் ைடய	ெசாந்த	உபேயாகத்திற் 	ஐ வரியம்	இல்ைல	என் 	நான்
சிறி ம்	விசனிக்கவில்ைல.

வி த்தம்:	ேமாகனம்	



க ப்ைபக் ள்	 ட்ைடக் ம்	கல்லி ள்	ேதைரக் ம்	
வி ப் ற்	ற தளிக் 	ெமய்யன்-உ ப்ெபற்றால்
ஊட 	வளர்க்காேனா?	ஓெக வா	யன்னாய்!	ேகள்	
வாட்ட	 னக்ேகன்	மகிழ்.	

என் 	யாவரா ம்	ஸ்ேதாத்திரம்	ெசய்யப்	ெபற்ற	ஸர்ேவ வர ைடய	மகிைமைய	நீ
அறிய	மாட்டாயா?	நாம்	பத் 	மாத	காலம்	அன்ைனயின்	வயிற்றில்	இ ந்ேதாேம;
அப்ெபா 	நமக் த்	ேதைவயான	ஆகாரத்ைத ம்,	பிறவற்ைற ம்	சமயம்
பார்த் க்	ெகா த் க்	காப்பாற்றிய 	யார்?	பிற 	நாம்	 ழவியாய்	இ ந்ேதாம்;
ழந்ைதக் ப்	பல்	இல்ைலேய.	அதன்	வாய்	 ஷ்பத்தி ம்	மி வான 	அல்லவா.

அதற் த்	த ந்த	உணைவச்	ேசகரம்	ெசய் ,	 லபமாக	ஊட் விக்க	ேவண் ம்
என் 	கவைல	ெகாண் ,	அன்ைனயின்	ேதகத்தில்	மி வான	ஓரிடத்தில்	ேதக
ஆேராக்கியமான	பாைல	உண்டாக்கி	ைவப்பவன்	யார்?	நம் ைடய	ேவண் ேகாள்
இல்லாமேல	நம்ைமப்	பற்றி	இவ்வள 	கவைலப்பட் ,	நம்ைமக்	காப்பாற்றிய
ஸர்ேவ வரன்	நாம்	ெபரியவர்களாய்	விட்ட டன்	நம்ைம	மறந் 	வி வான்	என்
நிைனக்கிறாயா?	ஆைகயால்	நான்	என்	ெசாந்த	விஷயத்ைதப்	பற்றிச்	சிறி ம்
கவைலப்படவில்ைல.	 ன்	ேபாலேவ	அேநக க் 	உதவி	ெசய் 	பல
ஆன்மாக்க க் ம்	ஆனந்தத்ைத	உண்டாக்கக்	 ய	நிைலைமயில்	நான்
இல்லாதேத	என் ைடய	விஸன	காரணம்.	இதற் 	 ன்	 ம்பல்	 ம்பலாக	வந்
ெகாண் ந்த	வி ந்தினர்,	இப்ேபா 	இந்த	மாளிைகையத்	ேத 	வராமல்
இ ப்பேத	எனக் ப்	ெபரி ம்	ேவதைனைய	உண்டாக் கிற .	ேதன்	வற்றி	உலர்ந்
ேபான	மலைர	நன்றி	ெகட்ட	வண் கள்	எப்ப த்	ேத ப்	ேபாவதில்ைலேயா	அப்ப ேய

ந்த 	என் ைடய	நண்பரின்	அன் ம்.

ேஸாேம	:	இப்ெபா 	தாெனன்ன?	அவர்கள்	இங் 	வர	மாட்ேடாம்
என்கிறார்களா?	நீங்கள்	ேபாஜனம்	அளிப்பதாய்	இ ந்தால்	 தல்	பந்திக் த்
தயாராக	வந் 	வி வார்கள்.	அைதப்	பற்றி	நீங்கள்	சந்ேதகித்தேல	ேதைவயில்ைல.
மா 	ேமய்ப்பவன்	 தி 	 திதான	 ல்,	 ண் களின்	ேபரில்	மா கைள	ேமய
விட் க்	ெகாண்ேட	ேபாவைதப்	ேபால,	இவர்க ம்	ப ைமயாய்	இ க் ம்
இடத்திேலேய	தங்கள்	மனத்ைதச்	ெச த்திச்	ெசல்கிறார்கள்.	இலாபம்	இல்லாத
காரியத்ைத	யார்	தாம்	ெசய்வார்கள்?	இதில்	என்ன	 ற்றம்?

மாத:	ஆம்!	உண்ைம	தான்;	இலாபத்தி ம்,	 ய	நலத்தி ேம	கண் ம்	க த் மாய்
இ ப்பவ க் 	உற்றார்,	ெபற்றார்,	அன்பினர்,	பைகவர்	என் ம்	ேபதெமப்ப
உண்டா ம்!	கல்லி ம்	அல்ல	எஃகி ங்	க ய	அவர்	மன 	எவ்விதமான
பற்றினா ம்	இள ேமா?	ஒ 	நா ம்	இல்ைல.



ேஸாேம	:	அவர்கள்	விஷயத்தில்	நம் ைடய	ெபா ட்கைளச்	ெசலவழித்த
ேபாதாெதன் 	இவ்விதம்	நம் ைடய	ெபா ைத ம்	அவர்கைளப்	பற்றி
நிைனப்பதில்	வீணாக் வாேனன்.	ெகாட் க்	ெகாட் 	அளந்தா ம்	 ணி
பதக்கா ேமா?	தினந்	தினம்	இைதப்	பற்றி	ஓயாமல்	வ ந்தி	மனத்ைத	ஏன்
வைதத் க்	ெகாள் கிறீர்கள்?

மாத	:	ஆஹா	என்ன	ெசய்ேவன்?	
(சிவேலாக	நாதைனக்கண் '	என்ற	பட் ன்	வர்ணெமட் )	

ெசஞ் ட் 	–	 பகம்	
ப.	இ ேவா	நின்	ேசாதைன?	
இன்னம்	ஏன்	இக்ெகா ைம?	ஈசா!
அ.	விதிவயம்	இ வாேமா?	-	பவ
விைதகள்	அளித்த	பயனா ேமா?	(இ )
ச.	பணேம	ெதய்வம்	பா லகில்;	பாதகங்கைளச்	ெசய் ம்;
பிணேம	தனமில்லாமல்,	ஏேனா	பிறந்ேத	னில்லாதவன்.	(இ )
2.	இல்லான்	 கமில்லான்	 தல்	எவ ம்	வி ம்பிப்பாரார்;
ெசால்லார்	ெமாழி;	விலகி	நடப்பார்,	
ெபால்லாத	விஷெமனேவ	ெவ ப்பர்.	(இ )		

விசனம்	ெந ப்ைபப்	ேபால	என்	மனத்ைத	ேவக	ைவத் 	என்ைன	வைதக்கிறேத
ஒழிய,	என்	ேதகத்ைத	எரித் ச்	சாம்பலாக்காமல்	இ க்கிறேத!	ேச!	தரித்திரக்
ெகா ைமயி ம்	ெகா 	ேவெறான் ேம	இல்ைல.	நம்மிடத்தில்	பரம	ப்ரீதி
ெகாண்டவர்கைளப்	ேபால்	ந த்தவர்கள்	எல்ேலா ம்	இப்ெபா 	நம்ைம
அவமதித் 	ஏளனம்	ெசய்வைதக்	காண,	மனித க் 	உண்ைமயில்	ஒ
ேயாக்கியைத ம்	இல்ைல	என்ப ம்,	ெப ைம ம்	சி ைம ம்	ெசல்வத்தினாேலேய
ஏற்ப கிற 	என்ப ம்	நன்றாய்	விளங் கிற .	மனிதர்க ைடய	 ணம்	எப்ப
இ க்கிற ?	ஒ வன்	தனவந்தனாய்	இ ந்தால்	அவைனப்	பார்த் ப்	பிறர்
ெபாறாைம	அைடந் 	வயிற்ெறரிச்சல்	ெகாள்வ ;	அவன்	ஏைழயாய்	விட்டால்
அவைனப்	பார்த் 	ஏளனம்	ெசய்வ .	அதி க்கட் ம்,	தய 	ெசய் 	இந்தப்	பலி
பிண்டத்ைத	எ த் க்	ெகாண் 	ேபாய்	 ச்சந்தியில்	ைவத் 	விட் 	வா.

ேஸாேம	:	ஸ்வாமி!	நான்	ேபாக	மாட்ேடன்.

மாத:	( ன்சிரிப் டன்)	ஒ 	நா ம்	இப்ப ச்	ெசால்ல	மாட்டாேய!	இன்ைறய	தினம்



ஏன்	இப்ப ச்	ெசால் கிறாய்?

ேஸாேம	:		
இல்ைலேயா	 வியில்	ெதய்வ	மி வைர	நீவிர்	பா ங்	
கல்ைலேயா	ெதா தீர்?	ெசய்த	காரியம்	விழ க்	கீத்த	
தில்ைலேயா?	கட ள்	ெசய்தி	யிங்ஙணமாக,	மாந்தர்	
ல்லிேயா	ராதல்	சாலப்	 ைமேயா!	வி ப்பீர்	யா ம்	

இதனால்	என்ன	பலன்.	நீங்கள்	எவ்வளேவா	காலமாகத்	ெதய்வங்கைள	ஆராதைன
ெசய் 	ெகாண் க்கிறீர்கேள,	அைவகள்	உங்க க் 	என்ன	நன்ைம	ெசய்தன?
மனித க் 	நன்றி	இல்ைலெயன் 	ெசான்ேனாேம.	ெதய்வங்க க்ேக	நன்றி
இல்லாத	ெபா ,	மனிதர்	விஷயம்	ஒ 	ெபா ட்டா?	ெதய்வங்கைள	ஆராதிப்ப
விழ க் 	இைறத்த	நீேர	ஒழிய	ேவ 	இல்ைல.

மாத	:	அப்பா	ேஸாேமசா	ெதய்வங்கைளத்	 ஷிக்காேத!	நமக் த்	 ன்பம்
உண்டாவதற் 	நாேம	காரணமின்றி	அ 	ெதய்வத்தின்	 ற்றமன் .	நாம்	நன்ைம
ெசய்தால்	நன்ைமையப்	ெப கிேறாம்.	தீைம	ெசய்தால்	தீைமையேய	ைகம்மாறாய்ப்
ெப கிேறாம்.	ெதய்வத்ைத	ஆராதிப்ப 	வீணா ெமன் 	நிைனயாேத.	மார த்த
லி	ம ேமேல	என்பார்கேள	அவ்விதம்	இதில்	நாம்	உடேன	பலைன	வி ம்பலாேமா?

அரசன்	அன் 	த ம்!	ெதய்வம்	நின் 	த ம்.	நமக் 	எ 	நன்ைமேயா	அ
கட க் 	நன்றாய்த்	ெதரி ம்.	அவர்	அைத	அவசியம்	ெசய்வார்.	ேநரமாகிற .
இ ள்	அதிகமாகச்	 ழ்கிற .	சீக்கிரம்	ேபாய்	விட் 	வந் 	வி .

ேஸாேம	:	இந்த	இ ளில்	ெவளியில்	ேபாக	எனக் 	மிக ம்	அச்சமாக	இ க்கிற .
ஊரில்	 ஷ்டர்க ம்,	 ன்மார்க்கர்க ம்,	தி டர்க ம்	அதிகரித் 	விட்டனர்.
இப்ெபா 	அவர்கள்	அைலந் 	திரி ம்	சமயம்.	நான்	இந்த	இ ளில்	ெவளியில்
ேபாேவனாகில்	ேதைரக்காகக்	காத் க்	ெகாண் ந்த	பாம்பின்	வாயில்	வந்
வி ந்த	 ண்ெடலிையப்	ேபால	நான்	 ன்பப்பட	ேவண் 	வ ம்.

மாத	:	சரி.	அப்ப யானால்	ெகாஞ்ச	ேநரம்	உட்கார்	ெஜபம்	ெசய் 	விட் 	நா ம்
வ கிேறன்.	இரண் 	ேப மாய்ப்	ேபாகலாம்.	

ேஸாேம	:	அப்ப ேய!
(இ வ ம்	ஒ 	பக்கமாய்	ேபாகிறார்கள்.)
(அந்தத்	ெத வில்	வஸந்தேஸைன	 ன்னால்	ஓ 	வர,	அவைளத்
ரத்தியவண்ணம்	வீரேஸன ம்,	அவன்	ேதாழ ம்	ேசவக ம்	வ கின்றனர்.)



வீர:	அ 	வஸந்தேஸைன!	ஓடாேத!	நில்	நில்.

ேதாழ:	வஸந்தேஸைன	ஏன்	இந்தப்	பா பட் 	ஓ கிறாய்!	இப்ப 	ஓட	உனக்
நாணம்	இல்ைலயா?	பரத	நாட் யத்தில்	அழகாய்	உபேயாகப்ப த்த	ேவண் ய
உன் ைடய	பாதங்கைள	ஏன்	இப்ப 	வைதத் க்	ெகாள்கிறாய்?	ேவடனால்
ரத்தப்ப ம்	மான்	நாற் றங்கைள ம்	பார்த் ப்	பயந் 	ம ண் 	ஓ வைதப்

ேபாலச்	ெசல்கின்றாேய!	நில்	நில்!	பயப்படாேத.

வீர	:	ஆஹா	ஒவ்ெவா 	அ யி ம்	த மாறி	வி கிறாேய!	ஐேயா	பாவம்!	ஏன்
உனக் 	இவ்வள 	சிரமம்?	நான்	ேபயா?	 தமா?	என்ைனக்	கண் 	ஏன்	இவ்விதம்
அஞ்சிேயாட	ேவண் ம்.	நான்	உன்ைனத்	தின் 	வி ேவனா?	உன்	ேபரில்	நான்
ெகாண்ட	ேமாகத்தினால்	அல்லேவா	இவ்விதம்	வ கிேறன்.	உன்	நிைனவினால்	என்
மனம்	தணலாய்	எரிய,	அனலில்	இடப்	பட்ட	 லாைலப்	ேபால	என்ேதகம்	 ம்
க கிறேத!	அ 	வஸந்தேஸனா	ஓ ன 	ேபா ம்.	நில்!	நில்!

ேசவன்	:	அ யாத்ேத!	என்னமா	ஓ யாறாங்கேறன்	பய	மவ!	ஏ ட் !	எம்பிட்
ரந்தான்	ஓ ேன!	ஒன்ைன	உட் வாங்கன் 	ெநைனக்காேத!	ஏன்	ெசாம்மா

ஓட்ேற	நில் !	நில் !	வீணாக்	ெகட் ப்	ேபாவாேத!

வீர:	அ 	 ந்தரி	இப்ப 	ஓ னால்	 ஷ்பத்தி ம்	ெமல்லிய	உன் ைடய	பாதங்கள்
எப்ப 	வ ந்தா!	உன்ைனேய	நிைனந் 	உ ம்	காதைல	ெவ த் 	விலக்கி	ஏன்
இப்ப 	ஓ கிறாய்?	பகலிேலா	எனக் 	நித்திைரேய	இல்லாமற்	ெசய் 	விட்டாய்.
இரவிேலா	என்	கண்ணில்	படாமல்	தப்பித் க்	ெகாள்கிறாய்.	என்ைறக் ம்	உன்
தந்திரம்	பலிக் ம்	என் 	நிைனக்காேத!	என்னிடத்தில்	நீ	ஒ கா ம்	தப்ப
மாட்டாய்.	இராவணன்	ைகயில்	திெரளபதி	அகப்பட் க்	ெகாண்ட 	ேபால	நீ
எப்ப ம்	என்னிடத்தில்	அகப்பட் க்	ெகாள்வாய்.	ஏன்	வீண்	 யற்சி	ெசய்கிறாய்?

ேதாழ	:	க டைனக்	கண்ட	நாகம்	ஓ 	ஒளிவைதப்	ேபால	இப்ப 	ஏன்	ெப த்த
அச்சத்ைத	அைடய	ேவண் ம்?	க ம் த்	தின்னக்	 லி	ேகட்பா ம்	உண்ேடா?
இராஜாவின்	ைமத் னர்	இச்சிக் ம்	பாக்கியம்	யா க்காயி ம்	எளிதில்
கிைடக்கக்	 யதா?	உனக் 	என்ன	ைபத்தியமா?	நீ	ப த்தவள்	அல்லவா?
நன்றாய்	ேயாசித் ப்	பார்	ஓ ன 	ேபா ம்.

வீர	:	கீசகைனக்	கண் 	சாவித்ரி	ஒ வைதப்	ேபால	நீ	எவ்வள தான்	ஓ ய
ேபாதி ம்	 பத்திரா	ேதவியின்	ேபரில்	அ மான்	பாய்ந் 	பி த் க்	ெகாண்டைதப்
ேபால	நான்	உன்ைன	இேதா	பி த் க்	ெகாள்கிேறன்	பார்.



வஸந்தேஸைன	:	(தனக் ள்)	ஐேயா!	இப்ப 	எவ்வள 	 ரந்தான்	ஓ ேவன்.
இந்தச்	சண்டாளர்கள்	விடாமல்	 ரத்திக்	ெகாண் 	வ கிறார்கேள!	என் டன்
ஓ 	வந்த	பணிப்	ெபண்கைளக்	 டக்	காேணேன!	அ 	மல்லிகா!	அ 	வத்சலா!
எங்ேக	ேபாய்	விட் ர்கள்?	நான்	இேதா	இ க்கின்ேறன்;	ஒ 	வா ங்கள்;	ஒ
வா ங்கள்.

வீர	:	அேட	நண்பா	அவள்	யாேரா	ஆட்கைள	உதவிக் 	அைழக்கிறாள்!	நாம்
என்னடா	ெசய்கிற ?

ேதாழ	:	பயப்பட	ேவண்டாம்.	நானி க்கிேறன்.

வஸ	:	அ 	மல்லிகா!	எங்ேக	மாயமாய்	மைறந் 	விட் ர்கள்?

ேதாழ	:	நல்ல	 த்திசாலி!	தன்	பணிப்ெபண்கைள	யல்லவா	 ப்பி கிறாள்.

வீர	:	அப்ப யா!	நல்லேவைள	தான்;	நான்	 	மனிதைர	அ க்கக்	 ய	வீரன்
அல்லவா?	அதனால்	தாேன	நான்	பிறந்த	ெபா ேத	எனக் 	வீரேஸனன்	என்
ெபயர்	ெகா த்தார்கள்.	இந்த	ஸ்திரீகள்	என்ைன	என்ன	ெசய்யக்	 ம்?	வரட் ம்
ஒ 	ைக	பார்க்கிேறன்.

வஸ	:	(ைககைளப்	பிைசந் 	ெகாண் )	ஐேயா!	என்	பணிப்	ெபண்களில்
ஒ த்தியாயி ம்	வரக்	காேணேன	என்	ெசய்ேவன்!	இன்ன ம்	ஓ த்தான்	தப்ப
ேவண் ம்.	(ஓ கிறாள்.)

வீர	:	நீ	எங் 	ஓ னா ம்	உன்ைன	நான்	விடப்	ேபாகிறதில்ைல.	

வஸ	:	ெபரிய	மனிதர்கேள!	நான்	சக்தி	இல்லாத	அபைல	ஸ்திரீ	என்ைன	ஏன்	இப்ப
உபத்திரவிக்கிறீர்கள்?

வீர	:	உன்ைன	நான்	ெகால்ல	நிைனக்கவில்ைல.	 கமாய்	என் டன்	வாழலாம்.	ஏன்
பயந் 	ஓ கிறாய்?

ேதாழ	:	ஓ வ 	உன் ைடய	 ற்றமல்லவா?	உன்ைன	நாங்கள்	ஓடச்
ெசான்ேனாமா?

வஸ	:	(தனக் ள்)	என்ன	நற் ணமப்பா!	இவர்க ைடய	உபசார	வார்த்ைதகேள



இவ்வள 	பயங்கரமாய்	இ க்கின்றனேவ!	இவர்க க் க்	ேகாபம்	வந்தால்	அ
எப்ப 	இ க் ேமா?	(அவர்கைள	ேநாக்கி)	ஐயா!	உங்கைள	ேவண் க்
ெகாள்கிேறன்.	தய 	ெசய் 	என்ைன	விட் 	வி ங்கள்.	உங்க க் 	என் ைடய
ஆபரணங்கள்	ேதைவயானால்	இேதா	யாவற்ைற ம்	ெகா த் 	வி கிேறன்.
வாங்கிக்	ெகாண் 	ேபாங்கள்.

ேதாழ	:	ேச!	உன் ைடய	ஆபரணங்கள்	எங்க க் 	எதற்காக	ேவண் ம்?
ங்ெகா யில்	அழகாய்	மலர்ந்தி க் ம்	 ஷ்பங்கைள	அழகின்	மகிைமைய

அறியாத	 டர்கள்	அல்லேவா	பறிப்பார்கள்.

வஸ	:	அப்ப யானால்	உங்க ைடய	ேதைவதான்	என்ன?

வீர	:	ேபஷ்	வழிக் 	வந்தாயா	சரி.	இேதா	பார்,	நான்	யாைரப்	ேபால்	இ க்கிேறன்?
அந்த	மன்மத ம்	அழகில்	எனக் 	இைணயாக	மாட்டான்.	அவ்வள 	ேமன்ைம
ெபா ந்திய	நான்	உன் ைடய	பிரியத்ைதத்தான்	ேவண் கிேறன்.

வஸ	:	அழ !	அழ 	ேபா ம்,	நில் ங்கள்.	இ 	வீண்	ேபச் 	ஒ 	நா ம்
என்னிடத்தில்	ெசல்லா .

ேதாழ	:	அ 	வஸந்தேஸைன	நீ	உன் ைடய	ஜாதிக்	கிரமத்திற் 	விேராதமாக
நடக்கிறாேய!	ேவசியின்	வீ 	பால்யர்க க் ப்	 கலிடம்	அல்லேவா	நீங்கள்
பாட்ைடக் 	அ கில்	பட ம்	ெகா க் ச்	சமானமானவர்கள்	உங்க ைடய
ேதக ம்,	பிரிய ம்	விைலக் 	அகப்படக்	 ய	ெபா ள்கள்	அல்லேவா?	நீங்கள்
சந்நியாசிைய ம்,	ைபத்தியக்காரைன ம்,	பிராம்மணைன ம்,	பைறயைன ம்,
அழ ைடயவைன ம்,	 பிைய ம்,	சி வைன ம்,	கிழவைன ம்	ஒேர	விதமான
ஆைசேயா 	வி ம்பக்	 யவர்கள்	ஆயிற்ேற!	அப்ப 	இ க்க	நீ	அன்னிய	 ஷர்
கம்	பாராத	 ல	ஸ்தீரிையப்	ேபால ம்,	ப 	தாண்டாப்	பத்தினிையப்	ேபால ம்

ஆண்	வாைட	அ க்கக்	 டாெதன் 	ஒ கிறாேய!
வஸ:	ஐயா!	நீர்	ெசால்வெதல்லாம்	உண்ைமயாய்	இ க்கலாம்.	ஆனால்	ஒ
ஸ்திரீயி ைடய	பிரியத்ைத	ேயாக்கியைதயினால்	சம்பாதித் க்	ெகாள்ள
ேவண் ேம	ஒழிய	மி கத்தின்	 ரட் த்	தன்ைமைய	உபேயாகித் ப்	ெபற

மா?

வீர	:	அேட	உண்ைம	இன்னெதன் 	நீ	அறிந் 	ெகாள்ளவில்ைல.	இந்த	ேவசி
நித்திய	தரித்திரனாகிய	மாதவராயன்	ேபரில்	ேமாகம்	ெகாண் க்கிறாள்	என்
நான்	ேகள்விப்	பட்ேடன்.	அவ ைடய	வீ 	இேதா	சமீபத்தில்	இ க்கிற .
அதனாேல	தான்	இவ்வள 	ைதரியமாய்ப்	ேப கிறாள்.	தப்பித் க்	ெகாண் 	இந்த



வீட் ற் ள்	 ைழந் 	ெகாள்ளப்	ேபாகிறாள்;	ஜாக்கிரைத.

ேதாழ	:	(தனக் ள்)	 டர்களில்	இவ க் த்தான்	 தல்	தாம் லம்	ெகா க்க
ேவண் ம்.	அவ க் த்	தப்பிப்	ேபா ம்	வழிைய	இவேன	ெசால்லிக்
ெகா க்கிறான்.

வஸ	:	(தனக் ள்)	ஆஹா!	அப்ப யா	என்	 ைர	மாதவராய ைடய	மாளிைக
இ வா?	அவைர	நான்	சந்திக் ம்ப 	இவர்கள்	ெசய்த ம்	நன்ைம	தான்.	இந்த
மாளிைகக் ள்	ேபாகிேறன்.

வீர	:	அேட	நண்பா	எங்ேக	அவைளக்	காேணாேம?	இந்த	இ ளில்	எப்ப 	அவைள
அைடயாளங்	கண் பி க்கப்	ேபாகிேறாம்?

ேதாழ	:	அவ ைடய	ஆபரணங்கள்	கலீர்	கலீெரன் 	ஒலிப்பதினா ம்,	அவ ைடய
உடம்பில்	அணிந் 	ெகாண் க் ம்	பரிமள	கந்தம்,	 ஷ்பம்	 தலியவற்றின்
வாசைனயினா ம்	அறிந் 	ெகாள்ளலாம்.

வீர	:	அவ ைடய	 ஷ்பமாைலயின்	வாசைனைய	மாத்திரம்	இந்த	இ ளில்	என்
நாசி	 க கிற !	ஆபரணங்களின்	ஒளி	கண்ணிற் ப்	 லப்படவில்ைலேய!	எங்
ேபாய்	விட்டாேளா	ெதரியவில்ைலேய.	அவைள	எப்ப க்	கண் பி க்கப்
ேபாகிேறாம்?

வஸ	:	ஆஹா	அப்ப யா	என் ைடய	மாைலையக்	கழற்றி	எறிந் 	வி கிேறன்.
சப்திக் ம்	ஆபரணங்கைள ம்	வாங்கிக்	ைகயில்	ைவத் க்	ெகாள்கிேறன்.
அ தான்	மாளிைகயின்	கத .	(கதைவக்	ைகயால்	தடவிப்	பார்க்கிறாள்.)	கத
சாத்தப்	பட் க்கிறேத!	என்ன	ெசய்யப்	ேபாகிேறன்	ேவ 	ஏதாவ 	வாசலில்
இ க்கிறேதா	பார்க்கிேறன்.

மாத	:	(மாளிைகக் ள்)	ேஸாேமசா	ெஜபம்	ெசய்தாய்	விட்	ட .	நா ம்	அவசியம்
வரத்தான்	ேவண் ேமா?	நீ	ேபாகக்	 டாதா?

ேஸாேம	:	நான்	உண்ைமைய	 ன்னேமேய	ெதரிவித்ேதேன!

மாத	:	ஆஹா	ஈ வரா	என் ைடய	நிைலைம	இப்ப யா	ஆய்விட்ட 	மற்ற
நண்பர்தாம்	என்ைன	அலட்சியமாய்	ெசய் 	விட்டதாக	நின்னத்ேதன்.	நீ ம்
அப்ப ேய	ெசய்கிறாய்.	இ 	உன் ைடய	 ற்றமல்ல	இ 	தரித்திர	நிைலைமயின்
பாவம்.	தரித்திர ைடய	வார்த்ைதக் 	மதிப்ேப ?	 ேலாகத்தில்	அவைன	யார்



மதிக்கப்	ேபாகிறார்கள்?	”இல்லாைன	இல்லா ம்	ேவண்டாள்"	என்றால்	பிறைரப்
பற்றிச்	ெசால்ல ம்	ேவண் மா	இந்தப்	பயனற்ற	உடைலச்	 மந் 	 மிக் ப்	பாரமாய்
இ த்தைலவிட,	உயிைர	விட் 	வி வேத	உத்தமம்.

ேஸாேம	:	ஸ்வாமி!	நீங்கள்	வ த்தப்பட	ேவண்டாம்.	நான்	இேதா	ேபாகிேறன்.
என் டன் ட	உங்க ைடய	பணிப்	ெபண்	ேகாமளாைவ	ஆயி ம்	அ ப் ங்கள்.

மாத	:	ேகாமளா	இவ டன்	 டப்	ேபாய்விட் 	வா.

ேகாம	:	உத்தர ப்ப 	ெசய்கிேறன்.
(ேஸாேமசன்	ைகயில்	ஒ 	த ைய	எ த் க்	ெகாள்கிறான்.	மாளிைகயின்
கதைவத்	திறந் 	ைவத் 	விட் 	இ வ ம்	ெவளியில்	ேபாகிறார்கள்.)

வஸ	:	(தனக் ள்)	இ ம்	நல்ல	அதிர்ஷ்டந்தான்.	இவர்கள்	சமயத்தில்	கதைவத்
திறந் 	ைவத்தார்கள்.	ெம வாய்	நான்	உள்ேள	ேபாகிேறன்.

(	வஸந்தேஸைன	மாளிைகக் ள்ேள	ேபாய்	வி கிறாள்;	ேஸாேமச ம்,
ேகாமளா ம்	இ ளில்	நடந் 	ெவளியில்	ேபாகிறார்கள்.)

ேதாழ	:	ேபாங்கள்	ேபாங்கள்	நிற்க	ேவண்டாம்.

வீர	:	(ேத கிறான்)	எந்த	இடத்தி ம்	காேணாேம	ஆஹா	இேதா	அகப்பட்டாள்
(இ ளில்	ேதாழைனக்	கட் க்	ெகாள்கிறான்.)

ேதாழ	:	அடடா!	எவ்வள 	சாமர்த்தியமாய்	என்ைனப்	பி த் க்	ெகாண் ர்கள்.
விட் 	வி ங்கள்.	விட் 	வி ங்கள்.	என்ைனப்	பி த்த	மாதிரி	வஸந்தேஸைனையக்
கட் ப்	பி த்தி ந்தால்,	அவ ைடய	உயிர்	ேபாயி க் ம்	ேபா ம்	 தலில்	என்ைன
வி ங்கள்.

வீர	:	அப்ப யானால்	ேபா	அப்பால்.	இ 	யார்?	அகப்பட்டாள்!	அகப்பட்டாள்!	இேதா
அகப்பட்டாள்!	(ேசவகைனப்	பி த் க்	ெகாள்கிறான்.)

ேசவ	:	ஐேயா!	எசமாங்கேள!	என்ைனல்ல	கட் க்கிட் ங்க	இ 	என்னாங்கிேறன்
ெவக்கக்	ேக !	உ ங்க,	உ ங்க,	ந க்காதிங்க,	ஐேயா	ெசத்ேதன்!	

வீர	:	அடடா!	நீயா	ேபா;	(விட் 	வி கிறான்)	இப்ப த்	தாேன	ேபானாள்	எங்ேக
ேபாயி ப்பாள்?	ஆஹா!	இப்ெபா 	தான்	அந்தச்	சி க்கிையப்	பி த்ேதன்.



( ன்னாக	வந்த	ேகாமளாவின்	தைல	மயிைரப்	பி த் க்	ெகாள்கிறான்.)	ஓடவா
பார்க்கிறாய்!	நான்	 ரப் லி	என்ப 	உனக் த்	ெதரியாேதா!	உன்	சாமர்த்தியம்
என்னிடத்திலா	ெசல் ம்!	அேட	நண்பா!	இேதா	அகப்பட்டாள்	ேவசி!	கி ஷ்ணன்
சீைதயின்	தைலமயிைரப்	பி த் ச்	சைபக் 	இ த் 	வந்தைதப்	ேபால,	நான்
இவைளப்	பி த் க்	ெகாண்ேடன்.

ேதாழ	:	ஸ்திரீேய!	பால்யர்களான	நாங்கள்	ஓ 	வ ம்ேபா 	எங்கைள	ஏமாற்ற
உன்னால்	 மா?

ேகாம	:	ஆகா	இெதன்ன	அநியாயம்	என்ைன	ஏன்	பி த் க்	ெகாண் ர்கள்?
வி ங்கள்	வி ங்கள்	ஒய்!	ேஸாேமசேர?	வா ம்!	வா ம்!

ேதாழ	:	இெதன்ன	ஆச்சரியம்!	ேவ 	 ரலாய்	இ க்கிறேத!

வீர	:	 ைன	ெவண்ெணையத்	தி டப்	ேபா ம்	சமயத்தில்	பல	விதமாகத்	தன்
ரைல	மாற்றிக்	ெகாள்வைதப்	ேபால	ஸ்திரீக க் ம்	தம்	 ரைல	மாற்றிக்

ெகாள் ம்	வல்லைம	உண் 	அல்லவா!

(ேஸாேமசன்	ைகயில்	தீபத் டன்	வ கிறான்.)

ேஸாேம:	(தனக் ள்)	காற்றில்	விளக் 	அைணந் 	வி ம்	ேபால்	இ க்கிறேத!
இ ளாய்	இ க்கிறெதன் 	தீபத்ைத	எ த் 	வரப்	ேபாேனன்.	அதற் ள்	ேகாமளா
ன்னால்	ேபாய்	விட்டாேள!	(யாவைர ம்	பார்த் 	விட் )	யார்	இவர்கள்?

இங்ெகன்ன	ெசய்கிறார்கள்?	(உரக்க)	ேகாமளா!	ேகாமளா!

வீர	:	அேட	யாேரா	மனிதன்	வந் 	விட்டான்!

ேஸாேம	:	ஆஹா!	ேகாமளா!	இெதன்ன	இ ?

ேகாம	:	ேஸாேமசேர!	வா ம்	வா ம்!	இவர்கள்	என்ைன	உபத்திரவிக்கிறார்கள்.

ேஸாேம	:	யாைரயா	நீங்கள்?	இெதன்ன	அநியாயம்?	மாதவராயர்	ஏழ்ைம
நிைலைமக் 	வந் 	விட்டதினாேலேய	அவைர	இவ்விதம்	அவமானப்ப த்தலாமா?
இெதன்ன	அக்கிரமம்?

ேகாம	:	ேஸாேமசேர!	இேதா	பா ம்	என்ைன	இவர்கள்	அவமானப்ப த் கிறார்கள்.



ேஸாேம	:	இ 	உனக் 	மட் மல்ல;	எங்கைள ம்	அவமானப்ப த்திய	மாதிரி
அல்லவா!	இவர்க க் 	எவ்வள 	 ணி !	நம் ைடய	வீட் 	வாசலிேல	இப்ப
அக்கிரமமான	காரியம்	ெசய் ம்	இவைரத்	தக்கப 	தண் க்கா	விட்டால்
நமக்ெகன்ன	ேயாக்கியைத	இ க்கிற .	ஒ 	நாய் டத்	தன்	ெகாட்டத் 	அ கில்
வ பவர்	ேபரில்	 ைலத் க்	ெகாண் 	ேபாய்	வி கிறேத.	பிராம்மணனாகிய	நான்
இைதப்	பார்த் க்	ெகாண் 	ேபசாமல்	இ ப்ேபனா!	-	(தன்	ைகயில்	இ ந்த	த ைய
ஓங்கிக்	ெகாண் )	ேச!	நான்	இைத	ஒ 	 ண ம்	சகிக்க	மாட்ேடன்!	என் ைடய
அதிர்ஷ்டத்ைதப்	ேபாலக்	ேகாணிக்	 கி	இ க் ம்	இந்தத்	த யால்
இத் ஷ்டர்களின்	மண்ைடையச்	 க்கல்	 க்கலாய்	உைடத் 	எறிகிேறன்	பார்.

ேஸாேம	:	(ேதாழைனப்	பார்த் த்	தனக் ள்)	 ற்றவாளி	இவனல்ல.	 ன்பம்
ெசய்பவன்	அேதா	நிற்கிறான்.	அேட	 ஷ்டா	அந்தப்	ெபண்ைண	வி கிறாயா
அல்ல 	ஒேர	அ யில்	உன்	மண்ைடைய	உைடக்கட் மா?	அடாடா?	இவன்
இராஜ ைடய	ைமத் னன்	அல்லேவா!	ஐயா!	ெபரிய	ம ஷ்யா ைடய	ேயாக்யைத
இ 	தாேனா?	மாதவராயர்	எவ்வள 	தான்	ஏைழயாய்ப்	ேபான	ேபாதி ம்,	அவைரச்
ேசர்ந்தவர்கைள	இப்ப 	அவ ைடய	மாளிைக	வாசலிேலேய	வ த்தி	அவமதிக்க
எப்ப த்	 ணிந்தீர்?	 ரதிர்ஷ்ட ம்,	ஏழ்ைமத்	தன ம்	உண்டாவ 	அவமானமல்ல!
இவ்விதமான	ெகட்ட	காரியம்	ெசய்வேத	ேகவலம்	அவமானத்ைத
உண்டாக்கக் ய	விஷயம்.	ஒ வன்	தனவந்தனாய்	இ ந்தாெலன்ன?
அவனிடத்தில்	கண்ணியம்	இல்லாவிட்டால்,	அவன்	ஒ 	நா ம்	ெபரிய
ம ஷ்யனாக	மாட்டான்.	அவைன	எவ்விதம்	இகழ்ந்தா ம்	 ற்றமாகா .

ேதாழ:	ஓய்	பிராமணேர!	மன்னித் க்	ெகாள் ம்.	அைடயாளம்	ெதரியாைமயால்
ெசய் 	விட்ேடாம்.	உங்கைள	அவமானப்	ப த்த	ேவண் ெமன் 	நாங்கள்	மனதில்
நிைனக்கவில்ைல.	நாங்கள்	ஒ 	ஸ்திரீையத்	ேத 	வந்ேதாம்.	

ேஸாேம	:	இவைளயா?

ேதாழ	:	இல்ைல	இல்ைல.	எங்கைள	ஏமாற்ற	நிைனத் ,	இங் 	ஓ 	வந்த	ேவெறா
மங்ைகைய	நா 	வந்ேதாம்.	இ ட் ல்	ஆள்	மாறாட்டமாய்	இவைளப்	பி த்ேதாம்.

மிக்க
ேவண் ம்.	இ 	மனதாரச்	ெசய்த	 ற்றமல்ல.	நீர்	எங்கைள	எவ்விதம்
ேவண் மானா ம்	தண் க்கலாம்.	(தன்	கத்திைய	நீட் 	அவைர	மண் யிட்
வணங் கிறான்.)

ேஸாேம	:	நீ	மி ந்த	 த்திமான்.	எ ந்தி .	நான்	 தலில்	உன் ைடய
நற் ணத்ைத	அறிந் 	ெகாள்ளாமல்	 க்காய்ப்	ேபசி	விட்ேடன்.	ேபா ம்



எ ந்தி .

ேதாழ	:	ஸ்வாமி!	நான்	ேகட்பதற் 	சம்மதிப்பதானால்	எ ந்தி க்கிேறன்.

ேஸாேம	:	என்ன	ேவண் ம்?	ெதரிவி.

ேதாழ	:	ேவெறான் மில்ைல!	நடந்தைவகைள	மாதவராயரிடம்	ெதரிவிக்காமல்
இ த்தல்	ேவண் ம்.
ேஸாேம	சரி.	அப்ப ேய	ஆகட் ம்.	நான்	அவரிடம்	ஒன் ம்	ெசால்வதில்ைல.

ேதாழ	:	பிராம்மணேர	இந்த	உபகாரத்ைத	நான்	ஒ ேபா ம்	மறக்க	மாட்ேடன்.	சகல
விதமான	உத்தம	 ணங்கைள ம்	நீர்	ஆ தமாகத்	தரித்தி க்க,	உம்ைம	ெவல்லக்

ய	ஆ தம்	ேவ 	என்ன	இ க்கிற !

வீர	:	(ேகாமளாைவ	விட் 	வி கிறான்)	அேட	நண்பா!	என்ன	இ !	ைககைளக்
ப்பிக்	ெகாண் 	ேகவலம்	தரித்திரனான	இவன்	காலில்	வி கிறாேய!

ேதாழ	:	எனக் 	மிக ம்	பயமாய்	இ க்கிற .

வீர	:	எதற்காக?

ேதாழ	:	மாதவராய ைடய	நற் ணங்க க்காக.

வீர	:	உண்ைமதான்!	வ பவ க் 	ஒ 	வயி 	ேசா 	ேபா ம்	வல்லைம
இல்லாதி ப்ப 	உத்தம	 ணந்தான்!

ேதாழ	:	அப்ப ச்	ெசால்வ 	தவ .	அவர்	தன் ைடய	உதார	 ணத்தினாேலேய
ஏைழயானார்.	வழிப்	ேபாக்கர்களின்	தாகத்ைதத்	தீர்ப்பதினாேலேய	ேகாைட
காலத்தில்	ஏரி	வற்றிப்	ேபாவைதப்	ேபாலானார்.	அவர்	தனவந்தராய்	இ ந்த
காலத்தில்	அப்ப 	இ ந்தைமயாற்றான்,	அவைர	இப்ெபா ம்	மரியாைதப்
ப த்தாதவேர	இல்ைல.	இந்த	நகரத்தில்	அவைரப்	ேபாற்றாதவ ம்	உண்ேடா!

வீர	:	அவைனப்	பற்றி	நான்	ேகட்கவில்ைல.	இந்தத்	 ம் 	யார்!	இவெனன்ன
ெப த்த	ேபார்	வீரனா?	இவன்	சீைதயின்	 த்திரன்	 ரிேயாதனனா!	அல்ல
இராவண ைடய	மகன்	த ம	 த்திரேனா?

ேதாழ	:	ஆகா!	நல்ல	 த்திமான்!	ேபா ம்	நாம்	ேபாேவாம்	வா ம்.	மாதவராய ைடய



ேயாக்கியைதைய	இந்த	ஊரில்	அறியாதவர்	இல்ைல.	அவர்	வயதில்	மிக ம்
பாலியராய்	இ ந்த	ேபாதி ம்	அவ ைடய	 திர்ச்சி	யா க் 	வ ம்!	நல்ேலாைரத்
தன்	உயிைரக்	ெகா த் க்	காப்பாற் பவர்.	 த்திமான்க க் க்	கண்ணா
ேபான்றவர்.	தீைம	ெசய்தவ க் ம்	நன்ைமேய	ெசய்பவர்.	நற் ணங்கள்	நிைறந்த
ெபாக்கிஷ	சாைல.	மரியாைதக்	கடல்.	பக்திக் 	உைற	கல்.	 ஷரில்	உத்தமன்.
த்திமான்.	தயா .	த ம	 த்திரன்.	அ வள ம்	சத்தியம்	தவறாதவர்.	இந்த
ஊரில்	அவர்	ஒ வேர	ஸ்ேதாத்திரத்திற் 	அ கமானவர்.	அவ்வள 	சிறந்த
ேயாக்கியைர	நாம்	அவமானம்	ெசய்த 	ெப ம்	பிைழ.	நாம்	இனி	இவ்விடத்தில்
நிற்ப 	தவ 	ேபாகலாம்.

வீர	:	என்ன	வஸந்தேஸைனைய	விட் 	விட்டா?

ேதாழ	:	அவள்தான்	எங்ேகேயா	காணாமல்	ேபாய்	விட்டாேள!

வீர	:	அவள்	எப்ப 	காணாமல்	ேபாய்	வி வாள்.	பார்க்கலாம்	ஒ 	ைக.	அவைளக்
கண் பி க்கிற	வைரயில்	நான்	இவ்விடத்ைத	விட் 	வரமாட்ேடன்.

ேதாழ	:	என்ன	பிரேயாசனம்	நாம்	எந்த	அ ைமயான	காரியத்ைத ம்	ெசய்
விடலாம்.	காட்டாைனையப்	பி த் 	அடக்கி	விடலாம்.	சிங்கம்,	 லி	 தலிய	 ஷ்ட
விலங் கைளப்	பி த் க்	கட் ப்	பழக்கிவிடலாம்.	ஆனால்	ஸ்திரீகளின்	பிரியத்ைத
மாத்திரம்	அவர்க ைடய	மனதிற் 	விேராதமாகத்	தி ப்ப	 யா 	என்ப
ெதரியாதா?	இதனாேல	காரியம்	ஒ 	நா ம்	பலிக்கா .	பழம்	தானாய்	ப க்க
ேவண் ேம	ெயாழியத்	த யால்	அ த்தால்	ப க் மா?	ேபாகலாம்	வா ம்.

வீர	:	உனக் 	வி ப்பமானால்	நீ	ேபாகலாம்.	நான்	இங்ேக	தான்	இ ப்ேபன்.
ேதாழ	:	நல்ல 	நான்	ேபாகிேறன்.	(ேபாகிறான்)

வீர:	இவன்	ேபானால்	ேபாகட் ம்.	ேகாழி	 ப்பிடா	விட்டால்	ெபா 	வி யாேதா!
என்ன	பிரமாதம்!	(ேஸாேமசைன	பார்த் )	அேட!	 ஷ் 	வாங் ம்	பிராம்மணா!
என்ன	ெசான்னாய்?	உன்	பல்ைல	உைடக்கிேறன்.	ஒேர	உைதயில்	உன்ைனக்	கீேழ
வீழ்த் கிேறன்	பார்.

ேஸாேம	:	நாங்கள்தாம்	ஏற்ெகனேவ	கீேழ	வீழ்த்தப்	ெபற்றி க்கிேறாேம!

வீர	:	யாரால்?

ேஸாேம	:	தைல	விதியால்.



வீர	:	அப்ப யானால்	எ த்தி ;	பார்க்கலாம்.

ேஸாேம	:	எ ந்தி க்கத்தான்	பார்க்கிேறாம்.

வீர	:	எப்ெபா ?	

ேஸாேம	:	நல்ல	காலம்	தி ம்பி	வ ம்	ெபா .

வீர	:	அப்ப யானால்	அ வைரயில்	அ .

ேஸாேம	:	அப்ப த்தான்	ெசய்கிேறாம்.

வீர	:	எதற்காக	அ கிறீர்கள்?

ேஸாேம	:	எங்க ைடய	கால	கதிைய	நிைனத் 	அ கிேறாம்.

வீர	:	அப்ப யானால்	சிரி	 ட்டாள்.

ேஸாேம	:	அப்ப ேய	ஆகட் ம்.

வீர:	எப்ெபா ?

ேஸாேம	:	மாதவராயர்	தி ம்ப ம்	தனவந்தரா ம்	ெபா 	ஆகட் ம்.

வீர	:	அேட	ஸபிண் 	ேபா ம்	வாைய	 	எனக் 	ேகாபம்	வ ம்	ேபால்	இ க்கிற .
கைடசி	 வாக	நான்	ஒ 	வார்த்ைத	ெசால் கிேறன்.	நீ	ேபாய்	அைத
மாதவராயனிடம்	ெதரிவி!	ேகவலம்	விைலமகளாகிய	வஸந்தேஸைனைய	நாங்கள்
எவ்வள 	பலவந்தப்ப த்தி ம்	அவள்	எங்க க் 	இணங்கவில்ைல.	இவ்வள

ரம்	 ரத்திக்	ெகாண் 	ஓ வ ம்	சிரமத்ைத	அவள்	எங்க க் க்	ெகா த் ,
நித்திய	தரித்திரனாகிய	மாதவராயன்	வீட் ற் ள்	ேபாய்	 ைழந்
ெகாண் க்கிறாள்.	அவன்	மீேத	அவள்	காதல்	ெகாண் க்கிறாளாம்.	நாங்கள்
அவள்	மனதிற் ப்	பி க்கவில்ைலயாம்.	யாெதா 	ஆக்ேஷபைன ம்	இல்லாமல்
உடேன	அவைள	அவேன	ேநரில்	என்னிடத்தில்	ெகாண் 	வந் 	ஒப் வித்தால்
தப்பினான்.	இல்லாவிட்டால்,	எப்ெபா ம்	தீராத	என் ைடய	பைகக் 	அவன்
அ கனாக	ேவண் ம்.	அவனிடம்	ேபாய்	இைதத்	ெதரிவி.	நான்	அ கில்	இ ந்
ேகட் க்	ெகாண் ப்ேபன்.	நீ	என்ைன	ஏமாற்றப்	பார்த்தால்	பாக்ைகக்	கதவின்



ைலயில்	ைவத் 	ெநரிப்பைதப்	ேபால	உன்	தைலைய	என்	பல்லால்	ெநரித்
வி ேவன்.	ெதரி மா?

ேஸாேம	:	ெதரி ம்.	அப்ப ேய	ஆகட் ம்.

வீர	:	சரி!	ேபா;	நான்	இந்த	 ைலயில்	இ க்கிேறன்.	
(அவ ம்	ேசவக ம்	ஒ 	 ைலயில்	மைறகிறார்கள்)

ேஸாேம	:	ேகாமளா	இராஜாவின்	ைமத் னன்	உன்ைன	இங்
அவமானப்ப த்தியைத	மாதவராயரிடம்	ெசால்ல	ேவண்டாம்.	அவர்	ஏற்ெகனேவ
தன்	ெசாந்த	விஷயங்கைளப்	பற்றி	வ ந்திக்	கவைலப்பட் க்	ெகாண் க்கிறார்.
இந்த	சங்கதிைய ம்	ேகள்விப்ப வாரானால்	அவ ைடய	 க்க ம்,	 ன்ப ம்
இரட் க் ம்.

ேகாம	:	ேஸாேமசேர!	எனக் த்	ெதரியாதா!	இைதப்	பற்றி	ெசால்ல ம்	ேவண் மா!
இைத	அவரிடம்	ெதரிவிப்பதில்	இலாபம்	என்ன?	அவ க் 	இதனால்
வியா லந்தான்	உண்டா ம்.
(இ வ ம்	வீட் ற் ள்	ேபாகிறார்கள்.)

மாத	:	(உள்ேள	வந்த	வஸந்தேஸயைனையப்	பார்த் த்	தனக் ள்)	ேகாமளா	என்ன
இதற் ள்	வந் 	விட்டாேள	இவள்	ேஸாேமச டன்	ேபாகவில்ைலேயா	(உரக்க)
ேகாமளா	 ழந்ைத	சி பாலன்	 ளிர்	காற்றில்	ெந ேநரமாய்	நித்திைர	ெசய்
ெகாண் க்கிறான்.	அதிகக்	 ளிர்	உண்டாவதற் ள்	இவைன	எ த் க்
ெகாண் ேபாய்	உள்ேள	ப க்ைகயில்	வி .

வஸ	:	(தனக் ள்)	ஒேகா	என்ைன	இவர்	தன் ைடய	பணிப்ெபண்	என்
நிைனத் க்	ெகாண் க்கிறார்.	நான்	என்ன	ெசய்ேவன்!	நான்	இன்னாள்	என்
எப்ப த்	ெதரிவிப்ேபன்!	ஒ வ க் ம்	ெதரியாமல்	நான்	உள்ேள	வந்தைதப்	பற்றி
இவர்	என்	மீதில்	என்ன	அபிப்பிராயம்	ெகாள்வாேரா!	என்ன	இவ ைடய	ேபரழ
ேகாமளாங்கன்	என்றா ம்	இவ க்ேக	த ம்.	இவ ைடய	ேதகத்தின்	அழகிற்
ஒத்தவா 	இவ ைடய	 ண ம்	 கழத்	தக்கதாய்	இ க்கிற !	இவைரக்
கணவனாய்	அைடபவேள	உண்ைமயில்	பாக்கியசாலி.

மாத	:	என்ன?	ேகாமளா	நான்	ெசான்ன 	காதில்	படவில்ைலயா?	ஏன்	ேபசாமல்
நிற்கிறாய்?	சீக்கிரம்	 ழந்ைதைய	எ த் க்	ெகாண் 	ேபா.

வஸ	:	(தனக் ள்)	ஐேயா!	என்ைன	இன்னாெளன் 	அறிந் 	ெகாள்ளாமல்	இவர்



ெசால் கிறாேர.	நான்	பிராமணர்	வீட் ன்	உட் றத்தில்	ேபாகக்	 டாதவளாய்
இ க்கிேறன்.	இெதன்ன	த ம	சங்கடமாய்	இ க்கிற !	ஈ வரா!	நீதான்	இந்த
சமயத்தில்	என்	மானத்ைதக்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்.

மாத	:	ேகாமளா	என்ன	ெமளனமாக	நிற்கிறாய்?	ஆகா!	இ ம்	கால
வித்தியாசேமா?	நீ ம்	என்ைன	ஏைழ	என் 	அவமதிக்க	ஆரம்பித் 	விட்டாேயா?
உன் ைடய	பிரிய ம்	ெவ ப்பாய்	மாறிவிட்டேதா?	ெகா 	ெகா 	இல்லாைமேய
ெகா .	தரித்திரத்ைதக்	காட் ம்	ெபரிய	 ன்பம்	உலகத்தில்	ேவ
ஒன் மில்ைல.

(ேஸாேமச ம்	ேகாமளா ம்	வ கிறார்கள்)

ேஸாேம	:	ஸ்வாமி	உத்தரைவ	நிைறேவற்றி	விட் 	வந்ேதாம்.	ேகாமளாைவ
ஜாக்கிரைதயாய்	இேதா	ெகாண் 	வந் 	ேசர்த்ேதன்.

மாத	:	இெதன்ன	ஆச்சரியம்	ெகாஞ்ச	ேநரத் க் 	 ன்	இங்கி ந்தவள்	யாவள்?
அவைள	இன்னாள்	என் 	அறிந் 	ெகாள்ளாமல்,	 ழந்ைதைய	எ த் க்
ெகாண் 	ேபா ம்ப க்	கட்டைள	இட்ேடேன!	என்ன	என் ைடய	 த்திக்	 ைற !
ஒ வ ம்	நாடாத	என்	மாளிைகையத்	ேத 	வந் 	என்ைனக்	ெகளரவப்ப த்திய
ஸ்திரிைய	நான்	அவமரியாைதயாய்	நடத்திேனேன	ஆகா!

வஸ	:	(தனக் ள்)	இ 	அவமரியாைதயா	இந்தப்	பாக்கியம்	யா க் க்
கிைடக் ம்!	இந்தப்	பணிவிைட	என் ைடய	ஆ ட்	காலம்	 ம்	கிைடக்காதா?
என் 	நான்	இராப்	பகலாய்	என்	 லெதய்வத்ைத	ேவண் த்	தவம்	ெசய்கிேறேன!

ேஸாேம	:	அவள்	ேவ 	யா ம்	இல்ைல.	நம் ைடய	நகரத்திய	எல்லா
மடந்ைதயரி ம்	அழகில்	சிறந்தவள்	என் 	 கழப்ப ம்	வஸந்தேஸைன	என் ம்
ஸ்திரீ	ரத்னம்.	அவள்	ேவ 	யார்	மீதி ம்	இச்ைச	ெகாள்ளாமல்	தங்கள்
நற் ணத்ைதப்	பற்றிக்	ேகள்விப்பட் த்	தங்கைளேய	அைடய	ேவண் ம்	என்
காதல்	ெகாண் க்கிறாளாம்.

மாத	:	உண்ைமயில்	வஸந்தேஸைனயா	வந்தவள்.	என்ன	ஆச்சரியம்!	அவள்
என்ைன	வி ம்பவாவ 	அவ ைடய	ெசல்வ	ெமன்ன!	சிறப்ெபன்ன!	ேகவலம்
தரித்திரனாகிய	என்ைன	அவள்	எதற்காக	நாடப்	ேபாகிறாள்.	தவிர	நான்
ஏற்ெகனேவ	ஒ 	ஸ்திரீைய	மணந் 	ெகாண் ப்பவன்	ஆயிற்ேற!	நான	்பிரம்மசாரி
அல்லேவ!	நீ	ெசால்வதில்	ஏேதா	பிசகி க்கிற !



ேஸாேம	:	நான்	ெசான்ன 	உண்ைமேய!	அதில்	யாெதா 	பிச மில்ைல.
இராஜாவின்	ைமத் னன்	தங்க க் 	என்	 லமாய்	ஒ 	சங்கதி	ெசால்லி	அ ப்பி
இ க்கிறார்.

மாத	:	எனக்கா?	என்ன	சங்கதி?

ேஸாேம	:	ேகவலம்	விைல	மகளாகிய	வஸந்தேஸைனைய	நாங்கள்	எவ்வள
பலவந்தப்ப த்தி ம்	அவள்	எங்க க் 	இணங்கவில்ைல.	இவ்வள 	 ரம்
ரத்திக்	ெகாண் 	ஓ 	வ ம்	சிரமத்ைத	அவள்	எங்க க் க்	ெகா த் ,

நித்திய	தரித்திரனாகிய	மாதவராயன்	வீட் ற் ள்	ேபாய்	 ைழந்
ெகாண் க்கிறாள்.	அவன்	மீேத	அவள்	காதல	்ெகாண் க்கிறாளாம்.	நாங்கள்
அவள்	மனதிற் ப்	பி க்கவில்ைலயாம்.	யாெதா 	ஆக்ேஷபைன ம்	இல்லாமல்
உடேன	அவைள	அவேன	ேநரில்	என்னிடத்தில்	ெகாண் 	வந் 	ஒப் வித்தால்
தப்பினான்.	இல்லாவிட்டால்	எப்ெபா ம்	தீராத	என் ைடய	பைகக் ப்
பாத்திரனாதல	்ேவண் ம்.	அவனிடம்	ேபாய்	இைதத்	ெதரிவி.	நான்	அ கில்
இ ந் 	ேகட் க்	ெகாண் ப்ேபன.்	நீ	என்ைன	ஏமாற்றப்	பார்த்தால	்பாக்ைகக்
கதவின்	 ைலயில்	ைவத் 	ெநரிப்பைதப்	ேபால்	உன்	தைலைய	என்	பல்லால்
ெநரித் 	வி ேவன்.	ெதரி மா?	என் 	இராஜாவின்	ைமத் னன்	ெசான்னான்.

மாத	:	ஆஹா!	என்ன	ஆச்சரியம்!	அப்ப யா	ெசால்லி	அ ப்பினான்!
வஸந்தேஸைனயின்	 ணமல்லேவா	 ணம்!	நற் ணமில்ைல	என்
அரண்மைனையேய	அவள்	ெவ க்கிறாேள!	இந்த	உலகத்தில	்பணத்ைதக்
காட் ம்	 ணத்ைத	விேசஷமாய்க்	ெகாள்பவ ம்	இ க்கிறார்களா!	இ
ெபரி ம்	விந்ைதயாய்	இ க்கிற !	இவைளக்	ேகாவிலில	்ைவத் த்	ெதய்வமாகக்
ெகாண்டா னா ம்	த ம்.	இவள்	ெபா ட்டாகத்	தாேன	அவன்	என்ைன	அவ்வள
ஏளனமாய்ப்	ேபசினான்.	அதனால்	எனக் 	யாெதா 	 ைற மில்ைல!	(அவள்
இ ந்த	இடத்திற் ப்	ேபாய்)	வஸந்தேஸனா!	உன்ைன	இன்னாள்	என் 	அறிந்
ெகாள்ளாமல்,	என் ைடய	பணிப்ெபண்	என் 	நிைனத் 	ஏவினைத	மன்னித் க்
ெகாள்ள	ேவண் ம்.	அரண்மைனையப்	ேபான்ற	உன் ைடய	மாளிைகைய	விட் 	நீ
இவ்வள 	 ரம்	இந்தக்	 ைசைய	நா 	வந்த 	அ ர்வமாக	இ க்கிறேத!	

வஸ	:	பிர !	நானல்லேவா	தங்களிடம்	மன்னிப் க்	ேகட்க	ேவண் ம்.	ேமன்ைமக்
இ ப்பிடமாகிய	இவ்விடத்தில	்ஒ 	ேயாக்கியைத ம்	இல்லாதவளான	நான்	தங்கள்
அ மதியின்றி	 ைழந்ததற் த்	தாங்கள்	என்ைன	 மிக்க	ேவண் ம்.

ேஸாேம	:	நீங்களி வ ம்	ஒ வ க் 	ஒ வர்	ெசய் 	ெகாள் ம்	உபசாரம்	நன்றாய்
இ க்கிற .	நன்றாய்	 ற்றித்	தைல	வணங் ம்	ெநற்கதிைரப்	ேபால	இ வ ம்



னிந் 	நிற்கிறீர்கள்.	ஒட்டகத்தின்	 ழங்காைலப்	ேபான்ற	வைளக்க	 	யாத
என்	சிரத்தால்	தாழ்ந் 	நா ம்	வணங் கிேறன்.	ேபா ம்	உபசாரம்	நிமிர்ந்
நில் ங்கள்.
மாத	:	ஆம்!	உண்ைமதான்.	அதிக	உபசாரம்	எதற் ?

வஸ	:	(தனக் ள்)	ஆகா!

வி த்தம்:	ஆனந்த	ைபரவி	

எண்ெப 	பிறவி	ேகா 	யியற்றிய	தவங்கள்	 க்	
கண்ெப 	வி ந்ேத	ெயன்ன	அளித்தேவா	 மர	ேவைளப்	
ெபண்ெப 	 றக்க	மீேதா?	ெபறல 	 ணத்தின்	 ன்ேறா?	
ண்ெப 	மனத்தி	னாட் ப்	 கெலனத்	ேதான்றி	னாேரா!	

என்ன	 ணம்!	என்ன	ேதாற்றம்!	ைக	நிைறந்த	பணத்ைதக	்காட் ம்	கண்
நிைறந்த	கணவேன	ேமல்	என் 	ெசால்வ 	உண்ைம	என் 	இப்ெபா ேத
ெதரிகிற !	இவைரவிட் 	எப்ப ப்	பிரிந் 	என்	வீட் ற் ப்	ேபாேவன்!	ேபானால்
இத்தைகய	சமயம்	தி ம்ப	எப்ெபா 	வாய்க் ம்!	என் ைடய	மாட	மாளிைக,
ஆபரணங்கள்	 தலிய	சகல ம்	ேபாவதாய்	இ ந்தா ம்	நான	்கவைலப்பட
மாட்ேடன்.	இவ டன்	சதா	கால ம்	இ க்கப்	ெபற்றால்	அந்த	ப் ம்மானந்தம்
ஒன்ேற	ேபா ம்.	பிறவிக்	 டன்	தி ெரனக்	கண்ைண	ெபற் 	உலகத்தில்	உள்ள
விேனாதக்	காட்சிகைளப்	பார்த் க்	ெகாண் க் ம்	ெபா ேத,	தி ம்ப ம்
பார்ைவைய	இழக்க	ேநர்ந்தைதப்	ேபாலானேத	என்	கதி!	இ க்கட் ம்	ஒ 	தந்திரம்
ெசய்கிேறன்.	(உரக்க)	ஸ்வாமி!	நான்	உங்க ைடய	க ணா	கடாட்சத்ைதப்	ெபற்ற
உண்ைம	யானால்	என் ைடய	ஆபரணங்கைள	இப்ெபா 	இவ்விடத்திேலேய
ைவத் 	விட் ப்	ேபாக	அ மதி	தர	ேவண் ம்.	இவற்ைற	அபகரிக் ம்	ெபா ட்ேட
இத் ஷ்டர்கள்	என்ைனத்	ெதாடர்ந் 	 ரத்திக்	ெகாண் 	வந்தார்கள்.

மாத	:	ஸ்திரீ	ரத்னேம!	அவ்விதமான	நம்பிக்ைகைய	ைவப்பதற் 	இந்த	வீ
அ கமான 	அல்லேவ!	என்ன	ெசய்கிற !

வஸ	:	பிர 	நாம்	நம் வ 	மனிதைரேய	அன்றி	வீட்ைட	அல்லேவ!	ஆைகயால்
நீங்கள்	இவ்விதம்	ெசால்லக்	 டா .	தய 	ெசய்ய	ேவண் ம்.	

மாத	:	ேஸாேமசா!	அப்ப யானால்	இந்த	ஆபரண	 ட்ைடைய	வாங்கிக்	ெகாள்.



வஸ	:	இந்த	உபகாரம்	ெசய்தீர்கேள	இ ேவ	ேபா ம்.	உங்க க் 	ஸ்வாமி	ஒ
ைறைவ ம்	ைவக்க	மாட்டார்.

ேஸாேம	:	(வாங்கிக்	ெகாண் )	ஸ்திரீேய	இந்த	உபகாரத்ைத	நான்	ஒ 	நா ம்
மறக்க	மாட்ேடன்.	இனி	எங்க க் 	என்ன	 ைற 	இ க்கிற ?	

மாத	:	ேஸாேமசா!	உனக்ேக	ெகா த் 	விட்டதாக	நிைனக்கிறாேயா!	நீ	மிக ம்
சமர்த்தன்தான்!	இன்றிர 	 ம்	இவற்ைறப்	பா காத் த்	தி ம்ப ம்
ெசாந்தக்காரரிடத்தில்	ஒப் வித்தல்	ேவண் ம்.	

ேஸாேம	:	(இரகசியமாக)	நம்மிடத்தில்	இ ப்ப 	நம் ைடய	ெபா ள்தாேன?

மாத	:	ேபா ம்	விைளயாட் .

வஸ	:	(வணக்கமாக)	எனக் 	இன்ெனா 	உதவி	ெசய்தல்	ேவண் ம்.	உங்க ைடய
நண்பராகிய	இவைர	என் டன்	 டத்	 ைணயாக	என்	வீ வைரயில்	தய
ெசய் 	அ ப்ப	ேவண் ம்.
மாத	:	அ தானா	பிரமாதம்!	ேஸாேமசா!	 டப்	ேபாய்	விட் 	வா.

ேஸாேம	;	இதற் த்	த ந்தவர்கள்	நீங்கேள!	அன்னப்	ேபைடேயா 	 ைண
ெசல்வதற் க்	காக்ைகக் 	என்ன	ேயாக்கியைத	இ க்கிற ?	நான்	ஏைழப்
பிராமணன்.	எ ம் த்	 ண்ைட	நாய்	ெகள வைதப்	ேபால	என்ைன	இந்தக்
காமா ரர்	பி த் ப்	ெபா யாக்கி	வி வார்கள்.

மாத	:	சரி,	நாேன	ேபாகிேறன்.	ேவைலக்காரைனக்	 ப்பிட் ப்	பந்தம்	தயார்
ெசய்யச்	ெசால் .

ேஸாேம	:	அேட	 ணசீலா!

ண	:	ஸ்வாமி!

ேஸாேம	:	சீக்கிரம்	பந்தம்	ெகா த் .

ண	:	எண்ெணய்	இல்லாமல	்பந்தம்	எரி மானால்,	ெகா த்தத்	தைட	இல்ைல.

ேஸாேம	:	(மாதவராயரிடத்தில்	தனிைமயில)்	நம் ைடய	வீட் ப்	பந்தம்	ேவசியின்
ணத்ைத	உைடய .	அ 	ஏைழகள்	வீட் ல்	பிரகாசிப்ப 	இல்ைல.



தனவந்தைரத்தான்	அ 	மதிக் ேம	யன்றி	நம்ைம	மதிக்கா .

மாத	:	சரி!	அப்ப யானால்	அைத ம்	நாம்	மதிக்க	ேவண்டாம்.	மிக ம்
பிரகாசத்ேதா 	ஆகாயத்தில்	அேதா	சந்திரன்	இ க்க,	நமக் 	என்ன	கவைல?
அவன்	ஏைழைய ம்	
தனவந்தைன ம்	சமமாக	மதிப்பதனாேல	அவ க் 	மதி	என் 	ெபயர்
வந்தி க்கிற .	வா ங்கள்	ேபாேவாம்.
( வ ம்	நடந் 	ெவளியில்	ேபாகிறார்கள்.)
-------------------------		
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இடம்	:	மங்கள ரியில்	ேவெறா 	வீதி.
ெபா 	:	ம நாள்	பகல்.

ன்னால்	ஒ வன்	ஓ 	வ கிறான்;	பின் றம்	சற் 	 ரத்தில்,	”உடாேத!	உடாேத
அேதா	ஓட்றான்!	அேதா	ஓட்றான்!	அேட	 தா ப்	பயேல!	எங்ேக	ஓட்ேற?	நீ	அந்த
எம	ேலாகத் க் 	ேபானா ம்	ஒன்ைன	உட	மாட்ேடாம்.	அேட	மகிபாலா!	நீ	இந்த
ண்டங்கிட்ட	தப்பற	ேத டா;	நில் டா	நில் டா!”	என் 	ஒ 	 ச்சல்	ேகட்கிற .

மகிபாலன்	:	(தனக் ள்)	ஆகா	இந்தப்	பா ம்	 தாட்டத்தில்	எனக் 	என்ன
இவ்வள 	ைபத்தியம்!	இந்தக்	ெகட்ட	 த்தி	எப்ெபா தான்	என்ைன	விட்
வில ேமா	ெதரியவில்ைலேய!	ைகயில்	பணமில்லா	விட்டால்	கடனாவ 	வாங்கி
ஆ ம்ப 	மன 	 ண் கிறேத.	 தாட்டத்தில்	உட்கார்ந்தால்,	ேசா 	ேவண்டாம்;
நீ ம்	ேவண்டாம்,	வீ ,	ெபண்சாதி,	பிள்ைளகள்	 தலிய	எல்லா	ஞாபக ம்	இ ந்த
இடம்	ெதரியாமல்	ேபாய்	வி கிற .	நான்	இவர்களிடத்தில்	 தாடக்	கடன்
வாங்கிய	10	 பாைய ம்	தி ம்பிக்	ெகா க் ம்ப 	என்ைன	அ த்
உபத்திரவிக்கிறார்கேள!	நான்	என்ன	ெசய்ேவன்!	என்னிடத்தில்	இப்ெபா 	ஒ
ெசப் க்	கா ம்	இல்ைலேய!	இந்த	இரண் 	நாய்க ம்	இப்ெபா 	என்	உயிைர
வாங்கி	வி ம்	ேபால்	இ க்கிறேத!	ஐேயா!	அேதா	வந் 	விட்டார்கேள!	அ த்த

ணத்தில்	என்ைனப்	பி த் க்	ெகாள்வார்கேள	(நான் 	பக்கங்கைள ம்
பார்க்கிறான்)	நல்ல	ேவைளயாக	இேதா	ஒ 	பா ங்	ேகாவில்	இ க்கிற !
இதற் ள்	ஓ 	ஒளிந் 	ெகாள் கிேறன்.	(பின் றமாக	நடந் 	ேகாவி க் ள்
ைழந் 	ெகாள்கிறான்.)

( ண்டன்	திண்டன்	என் ம்	இரண் 	 தா கள்	ஒ 	வ கிறார்கள்.)

ண்	:	உடாேத!	உடாேத	 ச் க்கிங்க!	 ச் க்கிங்க!	

திண்:	அேட!	நீ	அந்தச்	சாச்சாத்	கட க்கிட்டப்	ேபாயி	ஒளிச் க்கினாக் ட
ஒன்ைன	உடப்	ேபாவதில்ைலயடா!	அேட	அண்ேண!	கால ையப்	பா டா!	ேகாணக்
ேகாணலா	இக் டா!	

ண்	:	என்னாத் னாேல	அப்ப 	இக் ன் 	ஒனக் 	அம் ட் 	ேராசைன
ரியல்ேல	பாத்தியா	பயத் னாேலடா	அ 	அவன்	ஒடம் 	ந க்க	ெம த் க்கிச் !



கா 	தா 	மாறாய்ப்	ேபாயிக்	ெகடக் டா!

திண்	:	கால 	இத்ேதாேட	நின் 	ேபாச்ேச!	இெதன்னடா	ஒவித்திரியம்!	எங்கிட்ேடா
மாயமாப்	பறந் 	 ட்டாண்டா	சனியம்	 ச்சவன்.

ண்:	கால ையத்	தி ப்பி	வச் க்கிறாண்டா!	என்னா	சாமார்த்திய ண்டா
பயமவ க் !	 ப்	பக்கமா	தி ப்பிக்கி 	ேகாயி க் ள்ளற
ேபாயி க்கிறாண்டா	என்ைன	ேராசைனடா	இவ க் 	ேகாயி க் ள்ளற	நாம்ப
வரமாட்ேடா ன் 	ெநெனச் க்	கினாண்டா	இவன்!	வாடா	உள்ளற	ேபாயிக்
ேகாளிக்	 ஞ்ேசப்	பிராந் 	அ க்கறாப்ேல	 பீ ன் 	 ச் க்கலாம்.	(உள்ேள
ேபாகிறார்கள்.)

மகிபாலன்	:	(தனக் ள்)	இவர்கள்	இங்ேக ம்	வ கிறார்கேள	என்ன	ெசய்கிற ?
இங் 	அதிகமாய்	ெவளிச்சம்	இல்லாமல்	மங்கலாக	இ க்கிற .	நான்	ஒ 	கல்
விக்கிரகத்ைதப்	ேபால	அைசயாமல்	நிற்கிேறன்.	இ வர்கள்	என்ைன	விக்கிரக
ெமன் 	நிைனத் க்	ெகாண் 	ேபாய்	வி வார்கள்.

(அப்ப ேய	நிற்கிறான்;	உள்ேள	வந்த	அவ்வி வ ம்	அவைனக்	கண்
பரிகாசமாகத்	தமக் ள்	ைசைக	ெசய் 	ெகாள்கிறார்கள்.)	.
ண்	:	அேட	திண்டா!	அந்தாேல	சாமி	இக் 	பாத்தியாடா	மனிசெனப்	ேபால

இக் றா!

திண்	:	சாமி	எம்பிட் ப்	ெபரி டா!	அண்ேண!	அ 	மரத் ேல	ெசஞ்ச றா!

திண்:	(மகிபாலைன	அைசத்த	வண்ணம்)	இல்ேலடா	இ 	கல் 	மாதிரி
இக் றா!	ரைவ ண் 	கிள்ளிப்	பாக்கிேறண்டா.
(கிள் கிறான்.)

திண்	:	எல்லாக்	ேகாயில்ெல ம்	சாமி	கல் ேல ம்	மண்ேல ங்	கட்ேடெல ந்
தாண்டா	இக் !	அ ச்சா	அளத்	ெதரியா றா.	இந்தச்	சாமி	உயி ள்ள	சாமி
மாதிரி	 ச்சா	இ க் .	

ண்	:	ஆ ண்டா!	இந்தச்	சாமிக் 	 மாதிரிச்	 ெச,	நிமித்தியம்	எல்லா
பண்ண ம்டா.	இந்தச்	சாமிக் 	அ ச்சா	அளத்	ெதரி மான் 	பாக்கேறண்டா.
( கில்	ஓங்கி	அ க்கிறான்.

திண்	:	சாமி	அ வல்ெலடா!	நல்ல	சாமிடா	ெபா ைமப்	ெபா த்தவ டா;	 ேலாவம்



ஆண்டவ டா!	தப் தம்!	தப் தம்!	சாமி	ஒன்ேன	அ ச்ேசன் 	ேகாவிச் க்காேத!
கன்னத்திேல	ேபாட் க்ேறன்.	(மகிபால ைடய	இ 	கன்னங்களி ம்
அ க்கிறான்.)

ண்	:	அெதல்லாம்	இக்கட் ம்.	நாம்ப	ெரண் 	ேப ம்	இந்த	உயி ச்சாமிக்
மின்னாேல	 தாடலாம்	வா!	சாமி	எங்கப்பன்	நம்ப	தகராைரத்	தீப்பா .

திண்	:	சரி	ஒக்கா ;	ஒனக்காச் 	எனக்காச் !	ஒ 	ைக	பார்க்கலாம்;	சாமி ட
ெகாஞ் ண் 	கண்ைணத்	ெதாறந் 	அேதா	என்ெனப்	பாக் டா!

ண்	:	சாமி	என்ெனப்	பாக்க	மாட்ேடங் ேத!	இந்தச்	சாமிக் ச்	 தாட்டத் ேல
ெநாம்ப	பிரியண்டா!	ெநாம்ப	பத்திேயாேட	 தாட்ற	சீசாக்கைளக்	கண்ணாேல
பாத் 	 த்தி	
ெகா க் ம்டா	ேபசற	சாமிடா	இ !

(இ வ ம்	எதிரில்	உட்கார்ந் 	ெகாண் 	 தா கிறார்கள்.	அைதப்	பார்த்தி ந்த
மகிபால க் 	ஆட்டத்தில்	ஒ வித	இன்பம்	ஏற்ப கிற .)

மகி:	(தனக் ள்)	நாட்ைட	இழந்த	அரச க் ப்	ேபரிைக	வாத்தியத்தின்	 ழக்கம்
எவ்வள 	மேனா	ேவதைனைய	உண்டாக் ேமா,	அவ்விதேம	பாய்ச்சிக்	ைகக்
காய்களின்	ஓைச	
பணமில்லாத	தரித்திரனாகிய	என்ைன	மிக ம்	வ த் கிறேத!	ேகாகிலத்தின்
சங்கீதம்	காதில்	ப வ 	எவ்வள 	இன்பமாக	இ க் ேமா	அப்ப 	இ க்கிறேத
இந்தக்	காய்களின்	ஒலி!	இனி	 தாடக்	 டாெதன் 	எவ்வள 	உ தி	ெசய்
ெகாண்டா ம்	பிறர்	ஆ வைதப்	பார்த்தால்	என்	மேனா	திடெமல்லாம்	இ ந்த	இடம்
ெதரியாமல்	ஓ ப்	ேபாகிறெத!

திண்:	இந்தா	இ க்காப்	பன்ெனண் 	பாத் க்க!	ெகலிப் 	என்ேனாேட.

ண்	:	ேபாவட் ம்	இந்தாேல	பா 	பகெட	பன்னண் .	சாமி!	பகெட	பன்னண்
விள ம்!	நீ	எம்பக்கத்திெல	இ ;	நீ	கண் 	இக்கா	ெதய்வமானாப்	பார்த் க்க!
இந்தா	பகெட	பன்னண் 	உ ந்திச் !	ேபா 	 ட்ேட!

மகி	:	(தன்ைன	மறந் 	பீடத்தில்	இ ந் 	கீேழ	 தித் )	இல்ைல	இல்ைல	நன்றாய்ப்
பார்!	இ 	இ க்கா	ெலட்டர்	அல்லவா.

திண்	:	அம் ட் க்	கிட்டாண்டா	ஆ !



ண்:	(மகிபாலைனப்	பி த் க்	ெகாண் )	அேட	ேராக்கியா!	மாட் க்கினியா?
ேபா 	பணத்ெத!	என்ென	ஆ ன் 	பார்த் க்	கிட்ெட?	ெசாம்மா	ஏமாத்திப்
டலா ன் 	பார்த்தியா?	கழட் றா	 வாெய;	ஒங்க	பாட்டன்	 ட் ப்	பணேமா
ஓட்றியா?	ெசவிட் ேல	 க்கேறன்	பா .	(அ க்கிறான்.)

திண்	:	 ளிக்கிறாண்டா	ஆ 	தி ன	ெகாறவன்	மாதிரி!	ேதாண் றா	 ளிேய.
(அ க்கிறான்.)

மகி	:	(நயந் )	அப்பா!	என்ைன	அ க்க	ேவண்டாம்.	இன்ைறக் ள்	எப்ப யாவ
பணத்ைதக்	ெகா த் 	விட் 	ம 	ேவைல	பார்க்கிேறன்.	

ண்	:	இப்பேவ	 க்க ம்;	இல்லாெமப்	ேபானா	உட	மாட்ேடன்	ஒன்ைன.

மகி	:	ஐயா!	ேகாபித் 	ெகாள்ள	ேவண்டாம்.	இத்தைன	நாள்	ெபா த்த
ெபா த்தீர்கள்.	இன்னம்	ெகாஞ்சம்	ெபா க்கக்	 டாதா?	என்	ைகயில்	இ ந்தால்
ெகா க்க	மாட்ேடனா!	என்ைன	அ த்தால்	பணம்	வந் 	வி மா?

ண்	:	ஒதவா .	ஒன்ைனக்	ெகாஞ் ண் ட	நம்பேவ	மாட்ேடன்.	ஓங்கிட்ட
ேராக்கிைதேய	இல்ேல.	இப்பத்தான்	பணம்	ஓ ம்;	ேபா 	பணத்ெத!

மகி	:	ஐேயா!	நான்	என்ன	ெசய்ேவன்	என்னிடத்தில்	ஒ 	கா ட	இல்ைலேய.	நான்
இப்ெபா 	எப்ப 	10- பாய்	ெகா ப்ேபன்.	எனக் 	மயக்கம்	வ கிறேத.	என்
தைல	 ற் கிறேத!

(மயங்கினவைனப்	ேபாலக்	கீேழ	வி கிறான்.	இ வ ம்	அ க்கிறார்கள்.)

ண்	:	அ யாத்ேத!	மயக்கமாவா	வ ?	எம்பிட் 	சாலங்கிேறன்!

திண்	:	சாமிக் ச்	சன்னதம்	வந் க்கி .	 ெச	ேபாட்டாச்	சரியாப்	ேபா ம்.
(அ க்கிறான்.)

மகி	:	(அ ையப்	ெபா க்க	 யாதவனாய்)	எ ந் 	ஐேயா!	உயிர்	ேபாகிறேத!
அ க்க	ேவண்டாம்.	அேட	அ க்க	ேவண்டாம்!	இனி	அ த்தால்	பிராணன்
ேபாய்வி ம்.	பிற 	பண ம்	ேபாய்வி ம்.	சத்தியமாய்	இன்ைறக் ள்	எப்ப 	யாவ
பணத்ைதக்	ெகா த் 	வி கிேறன்.	ெகாஞ்சம்	சாவகாசம்	ெகா ங்கள்.
என்னிடத்தில்	இப்ெபா 	பணேம	இல்ைல.	ேசாதைன	ெசய் 	பா ங்கள்.



திண்	:	பணம்	இல்லாத	 ண்ேட	ஏண்டா	கடன்	வாங்கிேன?

ண்	:	பணமில்லாட் 	எெதனாச் ம்	அட 	ைவடா	க ேத!

மகி	:	(திண்டைனத்	தனியாய்	அைழத் ப்	ேபாய்)	ஐயா	உம்ைம	மிக ம்	ேவண் க்
ெகாள்கிேறன்.	ஒ 	உதவி	ெசய்ய	ேவண் ம்.

ண்	:	என்னடா	ெசய்ய ம்?

மகி	:	என்னிடத்தில்	இப்ெபா 	பணமில்ைல.	பாதி	ெகா த் 	வி கிேறன்.
இன்ெனா 	பாதிையத்	தள்ளிக்	ெகா த் 	வி கிறீரா?

ண்	:	சரி	சம்மதித்தான்!	அைதயாச் ம்	ைவ	கீேள.

மகி	:	( ண்டைனத்	தனியாக	அைழத் ப்	ேபாய்)	அேட!	ஒ 	உபகாரம்	ெசய்.
என்னிடத்தில்	சிறிய	நைக	ஒன்றி க்கிற .	அ 	பாதிக்	கட க் த்தான்
சரியா ம்.	அைதக்	ெகா க்கிேறன்.	இன்ெனா 	பாதிக்	கடைன	மன்னித்
வி கிறாயா?

ண்	:	சரி!	அப்ப ேய	ஆவட் ம்	ெகாண்டா	நைவெய.

மகி	:	( ண்டைனப்	பார்த் 	உரக்க)	நீபாதிக்	கடைனத்	தள்ளிக்	ெகா க்கிற
நிச்சயந்தாேன?

ண்	;	நிச்சியந்தான்.

மகி	:	(திண்டைனப்	பார்த் 	உரக்க)	உனக் ம்	சம்மதந்தாேன!	நீ ம்	பாதிக்
கடைனத்	தள்ளிக்	ெகா க்கிறாயா?

திண்	:	சரி.

மகி	:	சந்ேதாஷம்!	இப்ப 	யார்	உதவி	ெசய்யப்	ேபாகிறார்கள்!	நீங்கள்	மிக ம்
நற் ண ள்ளவர்கள்.	இந்த	உபகாரத்ைத	நான்	மறக்கேவ	மாட்ேடன்.	நான்
உத்திர 	ெபற் க்	ெகாள்கிேறன்.	(ேபாகிறான்.)

ண்	:	எங்கிட் 	ேவகமாப்	ேபாேற?	நில்றா	நில் .	



மகி:	ஏன்	ஐயா!	நிற்கச்	ெசால் கிறாய்?	நீ	பாதிக்	கடைனத்	தள்ளிக்	ெகா த்தாய்;
திண்டன்	பாதிக்	கடைனத்	தள்ளிக்	ெகா த்தான்.	கடன்	 ம்	தீர்ந் 	ேபாய்
விட்ட .	நான்	ேபாகிேறன்.	என்ைன	ஏன்	தி ம்ப ம்	வைதக்கிறீர்கள்?

ண்	:	சவாசப்பா!	அேட!	என்ென	யா ன் 	பாத் க்	கிட்ேட;	ஒன்	 ச்செமல்லாம்
எங்கிட்டச்	ெசல்லா .	எனக் க்	காதா	 த்ேர?	என்	காைதப்	பாத்தியா	எம்பிட் ப்
ெபரிய	ெதாேள	மின்னேய	 த்தியாச் டா	 ராப்	பணத்தி ம்	கீேள	வச் ப்பிட்
அந்தாண்ேட	ேபா.	அ க் 	மின்ேன	அப்பாேல	இப்பாேல	நகந்தின்னா	 ட் ையப்
ேபத் ப் ேவன்	சாக்கிறேத.

மகி	:	நான்	இங்ேக	பணம்	யாரிடத்தில்	வாங்கிக்	ெகா ப்ேபன்?

ண்	:	ஆ க்கிட்ட	வாங்கினா	எனக்ெகன்னடா?	ெவக்கங்	ெகட்ட	நாேய!
ஒங்கப்பைன	வித் க்	 ட்றா!

மகி	:	என்	தகப்பன்	இறந் 	ேபாய்	விட்டாேன!	எம க் த்	தான்	சீட் 	எ த
ேவண் ம்.

ண்	:	இல்லாேம	ேபானா	ஒங்கம்மாைள	வித் க்	 ட்றா.

மகி	:	அவள்	என்	தகப்பைனத்	ேத க்	ெகாண் 	ேபாய்	3	வ டமாய்	விட்டேத!
அவைள	நான்	எங்ேக	காணப்	ேபாகிேறன்?	அவள்	இ க்கிற	இடத்ைதக்
காட் னால்	அவைள	விற் த்	த கிேறன்.

திண்	:	ேபா 	பல் 	ேமேல;	ேபசராண்டா	ெவ ம்	ேபச் !	இன் ம்	ெசத்ேத
ேநரத் ேல	பணம்	வராெமப்	ேபானா	நீ	ஒங்கம்மா	இக்கற	ெவடத் க் 	ேபாயி ேவ.
ஆச்ேசபைன	இல்ைல.	ேபசாேம	ெராக்கத்ெதக்	கீேள	வச்சீன்னாப்	ெபாெளச்ேச.

ண்:	இல்லாெமப்	ேபானா	ஒன்ைனேய	வித் க்	 ட்றா.

மகி	:	சரி!	அப்ப ேய	ஆகட் ம்.	என்ைன	இராஜ	வீதிக் 	அைழத் க்	ெகாண்
ேபாங்கள்.

ண்:	ேபாகலாம்	வா!	(ேபாகிறார்கள்)

திண்	:	(உரக்க)	பத் 	 வாய்க்கி	இந்த	மனிசைன	விக்கிேறாம்;	வாங்கறவங்க
வாங்கலாம்.	(பலதரம்	 கிறான்.)



ஒ 	வழிப்ேபாக்கன்	:	என்ைனயா	 ச்சல்?

மகி	:	பத் 	 பாய்	ெகா த் 	என்ைன	விைலக் 	வாங்கிக்	ெகாள் ம்.	நான்
உமக் 	அ ைமயாய்	இ ந் 	ஊழியம்	ெசய்கிேறன்.

வழி:	சரிதான்!	உனக் 	யார்	ேசா 	ேபா கிற ?	எனக் 	ேவண்டாம்.	(ேபாய்
வி கிறான்)

மகி	:	அடாடா	ேபாய்	விட்டாேன!	இன்ெனா 	 ைற	 விப்	பார்க்கிேறன்.	(உரக்க)
என்ைன	10	 பாய்க் 	வாங் வா ண்ேடா?	என்ைன	அ ைமயாக	வாங்கிக்
ெகாள்வார்	உண்ேடா?	(தனக் ள்)	அடாடா	ஒ வ ம்	வரவில்லேய!	ஆகா!
அதிர்ஷ்ட	ஹீனேன!	எப்ெபா 	மாதவராயர்	தரித்திரரானாேரா	அப்ெபா ேத
எல்லா க் ம்	தரித்திரம்	வந் விட்ட .

ண்	:	ஏண்டா	ெசாம்மா	நிக்கிேற?	எங்கிடா	பணம்?	ைவடா	கீேள!	(பி த் த்
தள் கிறார்கள்)

மகி:	நான்	நிைனத்த டன்	பணம்	எங்கி ந் 	வ ம்.	பிர்ம்மாவாக	இ ந்தால்
உடேன	சி ஷ் 	ெசய்யலாம்.	(கீேழ	வி கிறான்.	இ வ ம்	இவைன	இ த் க்
ெகாண் 	ேபாகிறார்கள்)	

மகி	:	ஐையேயா	அ க்கிறார்கேள!	ெகால் கிறார்கேள!	ஐேயா!	ேகள்வி	 ைற
இல்ைலயா?	இந்த	நகரம்	அதிகாரி	இல்லாமல்	பாழாய்ப்	ேபாய்	விட்டதா?	இந்த
அக்கிரமத்ைதத்	த ப்பவரில்ைலயா?	(கமேலசன்	வ கிறான்.)

கமேல	:	(தனக் ள்)	இெதன்னடா	எயவாகீ !	இந்தச்	 தா ப்	பயவ	ஏன்
இங்கிட் 	நிக்கிறாங்க?	 தா ப்	பயவ க் 	எசமான்	 ண்ட ம்
இன்ெனா த்த ம்	மகிபாலைன	என்னாத் க்ேகா	ெதரியல்ேல	கீேழ	ேபாட்
இ த் க்கிட் 	வாராங்கேள!	 ேல	இ க்கிற	இம்பம்	எ ேல	வ ங்கிேறன்!
அந்த	இம்பம்	கறி	ேசா 	திங்கறத்தேல	 ட	வராேத;	நான்	 ண்டன்	ஊட் க் ப்
ேபாயி	ஆட்டம்	ஆ 	எத்தினி	நாளாச் !	பணமில்லாேம	எம்	ெபஞ்சாதிெயப்
பதினஞ்சி	 வாக்கி	வச் 	ஆ ன.	ெபாறவாேல	நான்	ேபாகேவ	இல்ைலேய;
என்ெனக்	கண்டாக்கா	ஏன்	வல்ெலன் 	 ண்டன்	ேகாவிச் க்கினா	என்னா
ெசய்ற ?	அவேன	பாக்காேம	 ஞ்சிேல	 ணிெயப்	ேபாட் 	 க்கி 	இந்த
வழியா	ேபாேறன்.	(தன்	வஸ்திரத்ைதப்	பிரிக்கிறான்)	ஆகாகா	 க்கக்
கந்தலால்ல	இக் !	இ ேல	எத்தினி	கண் !	எத்தினி	ஒட் !	இ ம்	ஒ



மாதிரி	அள தான்!	இல்ேல	இல்ேல!	இந்தத்	 ணிேயாேட	ேசாக்ைகப்	பாத் ப் ட்
எம் ட் ப்	ேப 	கண்ெணப்	ேபாட் ட்டாங்கேறன்.	இெதல்லாம்	அந்தக்	கண் ங்க.
இெதப்	பிரிச் ப்	ேபாட் க்கினா	இன்னம்	கண்	ேபாட் வாங்க.	ம ச்ேச
வச் க்கேறன்.	(ம த் 	ைவத் க்	ெகாள் கிறான்.)	என்ேன	 ண்டன்	பார்த்தான்
என்ன	ெசஞ் வான்?	ேபாயிப்	பார்க்கேறன்.	(வ கிறான்.)

ண்:	எங்ேகடா	 வா?	

மகி:	எங்கி ந் 	வரப்ேபாகிற ?

கமேல	:	அேட	 ண்டா	என்ன	விேசசம்?	ெசாகமா	இக்கிறாயா?

ண்	:	இந்தச்	சமயத் ேல	நீ	எங்கிட் றா	வந்ேத?	இந்தக்	க ேத	10- வா
தர ம்.	ஏம்மாத்தராண்டா.

கமேல	:	அ க்கா	இம் ட் 	ெபறமாதம்!

ண்	:	(கமேலச ைடய	அங்கவஸ்திரத்ைதப்	பி ங்கிப்	பிரித் )	ஆகா!	பேல!
பா ங்ைகயா	ஆயிரம்	கண்ேணாைடயாேள!	இந்த	அளவான	 ணிையப்	ேபாட்ட
இந்த	ெப ர க் 	
10- வா	ெபரமாதம்	இல்ைலயாம்.

கமேல	:	ேபாடா ட்டாேள!	நான்	எத்தினிேயா	பத் 	 பாேய	ஒ 	கண	ேநரத் ேல
தா த்	ேதாத்தி ப்ேபண்டா	 ண்ேட!	மனிசன்	பணத்ேத	என்னாத் க் டா
ட்ைடயாக்	கட் 	ைவக்கிற ?	பணத்ைதத்	திங்க	 மாடா?

ெகாலபாதவண்டா!	நீ	10- வாக்காவ	இந்த	மனிசேனப்ேபாட் 	இப் த்	தானாடா
ந க்கற !	ஒனக் 	ெநஞ் ேல	எரக்கமில்லியடா?

ண்	:	அேட!	நீ	ெபர 	தாண்டா!	ஒன்ெனத்	ெதரி ண்டா	இதாண்டா	வளி;	நீ
ேபாய்த் 	வாடா.

கமேல	:	அேட!	இவெனச்	ெசாம்மாப்	ேபாட் 	ஒவித்திரம்	பண்ணாேத!	நான்
ஒண் 	ெசால்ேறன்.	அந்த	மாதிரி	ேக !	இன் ம்	10- வா	இவ க்
கடனாக் .	அைத	வச் 	ஆ 	ஒன்	கடைனத்	தீத் வான்.

ண்	:	எப்பி டா?



கமேல	:	இவன்	ெகலிச்சா	நீ	பணம்	 க்க	வாணாம்.

ண்	:	ேதாத்தான்னா?

கமேல:	அப்ப ம்	 க்க	வாணாம்.

ண்:	 த்திசாலிடா	நீ	என்ேன	யா ன் 	பாத் க்கிட்ேட!	
ெபாறந்த 	ெமாத	ஒன்ைனப்	ேபாேல	நான்	எம்பிட் ப்	ேபெரப்	பார்த்தவனாச்ேச!
நான்	அம் ட் ப்	ேபைர ம்	ஏமாத்தரவனாச்ேச!	அேட	ேராக்கிேத	இல்லாத	பயேல!
ஒங்கிட்ட	நான்	பயப்பட்டவன்?

கமேல	:	ஆர்றா	ேராக்கிேத	இல்லாதவன்?

ண்	:	நீதாண்டா?

கமேல	:	ஒங்கப்பன்,	பாட்டன்,	 ப்பாட்டன்	இவிங்க	தாண்டா	ேராக்கித
இல்லாதவிங்க.	(ஓ ப்	ேபா ம்ப 	கமேலசன்	மகிபால க் ச்	ைசைக
காட் கிறான்.)

ண்	:	அேட!	க ேத!	இனிேமேல	ேபசினின்னா	பல் 	கில்ெலல்லாம்	ஒடஞ்சி
ேபா ம்.	ஆ ன் 	பாத் க்கிட்ேட?	அேட,	மகிபாலா!	எங்கிடா	பணம்?	ைவடா
கீேள!	(இ க்கிறான்.)

மகி	:	ஐயா!	ஐயா!	இன்ைறக் ள்	எப்ப யாவ 	ெகா த் 	வி கிேறன்.	என்ைன
ஏன்	இப்ப க்	ெகால் கிறாய்?	இனி	ேமல்	உபத்திரவித்தால்	என்	உயிர்	ேபாய்வி ம்.

கமேல	:	(ேகாபத்ேதா )	அேட	ேதவி யா	மகேன.	அவேனத்	ெதாடாேதங்கிேறன்.
ேபாட் 	இ க்கிறீயா?	அவன்	ேமேல	இன்னேமக்	ைக	ேபாட் ன்னா	ஒன்	
ேதாைலப்	ேபத் ேவன்.	சாக்கிரேத!	அ யாத்ேத	ஆ ன் 	ேராசைன	பண்ணிக்
கிட்ேட?

( ண்டன்	மகிபால ைடய	 க்கின்	அ க்க	இரத்தம்	வ கிற .	அைதக்	கண்ட
மகிபாலன்	ேசார்ந் 	கீேழ	வி கிறான்.)

கமேல	:	இேதா	பா டா	ஒேர	ஒதேல	ஒன்	தைல	கிேலல்லாம்	எகிரிப்	ேபா
( ண்டைன	அ க்கப்	ேபாகிறான்.)
ண்	:	வாடா	ஒ 	ைக	பார்க்கலாம்.	ஒம்	ெபாஞ்சாதி	 ள்ெளங்க க் 	ஒ



எ ம் ட	இல்லாெமப்	பண்ணிப்	 ட்ேறன்.	(அ க்கிறான்.)

கமேல	:	ஆகா!	அப்ப யா	ராசவீதிேல	பட்டப்	பகல்ேல	நீ	என்ேன	அ க்கிறியா?
ஒ த்த ம்	ஒன்ெனக்ேகக்றவங்க	இல்ேலன் 	ெநனச் ட் யா?	இப்பேவ	ஒங்க
பாட்டன்	ஒங்கம்மா	 சன்	நாயாதபிதி	இக்கிறான்	பா 	அவன்	கிட்டப்	ேபாயிச்
ெசால்லி	ஒன்ேன	எங்கிட் ப்	பாக்க ேமா	அங்கிட் ப்	பார்க்கேறன்.	பயப்படாேத!

ண்	:	அேட	இந்தப்	 ச்சிக்ெகல்லாம்	இந்த	 ண்டன்	பயந் வான்
ெநெனச்சிக்	கிட் யாடா?	ைகயாேல	ஆவாத	 ண்ேட	இப்பேவ	ேபாயி	ெசால்லிக்
ேகாடா!	நா ம்	ஒன்ெனப்	பாக்கேறண்டா	எனக் ம்	சாமி	 த்த	கண்
இக் டா!

கமேல	:	நீ மா	பாக்கப்	ேபாேற?	அேட	எப் டா	பாப்ேப?	அந்த	அளெவக்
ெகாஞ் ண் 	காட் றா	பார்க்கலாம்.

ண்	:	இப்ப த்	தாண்டா	பாப்ேபன்	( ண்டன்	தன்	கண்கைள	நன்றாய்த்	திறந்
ெகாண் 	 கத்ைத	நீட் கிறான்.)

கமேல	:	இந்தா	நல்லாப்	பா டா	(கமேலசன்	ஒ 	பி 	மண்ைண	எ த் 	 ண்டன்
கண்களில்	ேபாட் 	வி கிறான்.	அவன்	கண்கைள	 க்ெகாண் 	தவிக்கிறான்.)

ண்	:	அேடேட!	கண் 	ேபாச் டா!	அேட	திண்டா!	இங்கிட் 	ஓ யாேடாய்!	என்
கண் ேல	ஊ ேடாய்!
(அந்தச்சமயத்தில்	மகிபாலன்	எ ந்தி க்கிறான்.	அவ க் க்	கமேலசன்	ைசைக
ெசய்ய,	அவன்	ஓட்டம்	பி க்கிறான்.)

கமேல	:	(தனக் ள்)	சரி	நம்ப	ஆ 	தப்பிச் க்கிட்டான்.	இந்த	 ண்டன்
ராசா க் 	ெராம்ப	ேவண் யவன்.	இவன்	நம்ப	தெலக்கிக்	கல் 	வச் வான்.
பிரதாபன்	என்கிற	எைடயன்	ராசாவாகப்	ேபாரான் 	ேசாசியக்காரன்	ெசால்லிப்
ட்டானாம்.	சானாேப 	அவங்கிட்டப்ேபாயிச்	ேசந் ட்டாங்களாம்.	நா ம்	ேபாயிச்
ேசந் க்கேறன்.	(ேபாய்	வி கிறான்.)

(வஸந்தேஸைனயின்	மாளிைக:	ஒ 	மஞ்சத்தின்	மீ 	அவள்	ஏேதா	சிந்தைனயின்
ஆழ்ந்தவளாய்ச்	சாய்ந்தி க்க,	அவ ைடய	பணிப்ெபண்	மல்லிகா	விசிறியால்
வீ கிறாள்.)

மல்லி	:	அம்மா!	இன் 	 ைஜக் த்	தாங்கள்	வர	 ய	வில்ைல	என் 	தங்கள்



தாயிடத்தில்	ெதரிவித் 	விட்ேடன்.

வஸ	:	(தன்	ேயாசைனயில்	இ ந் 	தி க்கிட் )	ஆகா!	மல்லிகா!	நீயா?	என்ன
ெசால் கிறாய்?

மல்லி	:	 ைஜ	விஷயமாய்	தாங்கள்	ெசய்த	உத்திரைவத்	ெதரிவித் 	விட்ேடன்
என்ேறன்.

வஸ	:	சந்ேதாஷம்	(தி ம்ப ம்	ேயாசைனயில்	ஆழ்கிறாள்.)

வி த்தம்:	எ ல	காம்ேபாதி

மல்லி	:	
அன்ைனேய!	அரியநங்காய்!	அகத்திைன	வ த்திச்	சால
நின்ைனேய	வைதக் 	ெமண்ண	ெமன்ெனன	 ைரப்பா	ெயன்பால்	
ெபான்ைனேய	நிகர்த்த	ேமனி	ெபாலிெவலா	மிழக்கச்	ேசாமன்	
தன்ைனேய	பழித்த	வாமத்	தண் க	மிழந்த	ேகாலம்.		

அம்மா!	என்ன	விேசஷம்?	தாங்கள்	அ க்க 	எைத	நிைனத்ேதா	கவைலப்பட்
வ ந் கிறீர்கேள.	நான்	ேகட்டால்	ேகாபித் க்	ெகாள்வீர்கேளா?	என்
இ வைரயில்	ேகட்காமல்	இ ந்ேதன்.	 கெமல்லாம்	ெவ த் ப்	ேபாய்விட்ட !
அ க்க 	ெமய்மறந் 	ஏேதா	விஷயத்ைதப்	பற்றி	ஆேலாசைன	ெசய்த
வண்ணமாகேவ	இ க்கிறீர்கள்.	ஊ றக்கம்	 தலியவற்ைற ம்	அலட்சியம்
ெசய்கிறீர்கள்.	மாந்தளிைர ம்	வாைழயின்	 த்ைத ம்	ேபான்ற	உங்கள
ெமல்லிய	அழகிய	ேதகத்ைத	ஏேதா	ஒ 	மனப்பிணி	வ த்திக்	க க் கின்றேத!
தய 	ெசய் 	என்னிடத்தில்	ெதரிவி ங்கள்.	எந்த	காரியத்ைத ம்	மனதிேலேய
இரகசியமாய்	ைவத் க்	ெகாண் 	தனிைமயில்	வியா லப்	ப வாேனன்?
ஆப்தர்களான	என்ைனப்	ேபான்றவர்கள்	எதற்காக	இ க்கிேறாம்?	விேசஷெமன்ன
என்பைதத்	ெதரிவித்தால்	இதில்	என்னால்	ஏதாவ 	உதவி	ெசய்யக்	 மானால்
அைதச்	ெசய்கிேறன்.

வஸ	:	(நாணத் டன்)	அப்ப 	ஒன்ைற ம்	காேணேன!	நான்	சாதாரணமாக
எப்ெபா ம்	இ ப்பைதப்	ேபாலத்	தாேன	இ க்கிேறன்.	சர்க்கைர	கசப்ப
சர்க்கைரயின்	 ற்றமல்லேவ!	வாயின்	 ற்றமல்லவா.	ஆைகயால்	உன்
கண்களிேலதான்	ஏேதா	மா பா 	உண்டாயி க்க	ேவண் ெமன்
நிைனக்கிேறன்.



மல்லி:	அம்மா!
(சங்கல்பேம	என்ற	கீர்த்தைனயின்	வர்ணெமட் )	

ப.	ஸஞ்சலேம	யாேதா	மனதில்?	தாேய
நீ	ரைத	யினிப்	ேபாக் வீர்	(ஸ்)
அ.	நஞ்சானேவ	ஆகாரந் யி ம்;
நங்ைக	நீ	விர்	வ ந்தயான்	சகிப்ெபேனா?
ச.	என்ன	ேவதைனேயா?	இனி ம்	நாணேமா?
என்ன	ேகாலெமன 	ேதகம்	பைதக் ேத!	
அன்னாய்!	 யர்ேபா 	மித்ெதா ,	
என்ன	ேதைவ	வ த் ேதா	 வீர்.	(ஸ்)	

அம்மணி!	எப்ேபா ம்	என்ைனப்	பரிகாசம்	ெசய்வைதப்	ேபால	இப்ேபா 	ெசய்வ
தவ .	யாவரி ம்	உயர்ந் 	ஆகாயத்தில்	உல ம்	அழகிய	சந்திர க் த்
தன்னிடத்தி ள்ள	களங்கத்ைத	அறிந் 	ெகாள் ம்	வல்லைம	இல்ைல.	அைத
நாமல்லேவா	அறிந் 	ெகாள் கிேறாம்.	என்னிடத்தில்	ெசால்	வதில்
ெவட்கெமன்ன?	நா ம்	தங்கைளப்	ேபால	ஒ 	ஸ்திரீ	தாேன!	தாய்க் 	ஒளித்த

ண்ேடா	என் 	ெசால் வார்கள்.	தங்கைள	வ த் ம்	ேநாய்	இன்னெதன்
ஒ வா 	எனக் த்	ெதரிகிற .	அ தாேனா?	என் 	நிச்சயமாய்	அறிந்
ெகாள்ள	வி ம் கிேறன்.	எந்த	ேநாயானா ம்	அைத	விலக்க	ம ந்தி க்கிறேத!
வியாதிையப்	ேபாக்க	 யலாமல்	ஏன்	அனாவசியமாய்	அைத	அதிகரிக்க
விடேவண் ம்?	தய 	ெசய் 	தங்க ைடய	மேனா	வியாதிைய
ெவளிப்ப த் ங்கள்.	அம்மணி!

வஸ	:	சில	விஷயங்களில்	உலகத்தாரின்	அபிப்பிராயம்	தவறாய்த்	ேதான் கிற .
அவர்கள்	எைத	நல்லெதன் 	நிைனக்	கிறார்கேளா	அ 	ெகட்டதாக	இ க்கிற ;
எைதக்	ெகட்ட 	என் 	மதிக்கிறார்கேளா	அ 	நல்லதாக	இ க்கிற .

மல்லி	:	அப்ப யானால்	உலகத்தார்	யாவ ம்	 டர்கேளா?	எந்த	விஷயத்தில்
அப்ப த்	தவறாக	அபிப்பிராயம்	ெகாள் கிறார்கள்?	ெதரிவி ங்கள்	ேகட்கலாம்.
வி த்தம்:	கானடா	
வஸ:	

மங்ைகேய	என்றனாவி	மல்லிகா	உண்ைமத்	ேதாழி!
சங்ைகைய	வைதத் ச்	சாலச்	சலனேம	த ம்ெபா ட்கள்	
எங்ஙன	 யர்ந்த	வா 	ெமழிலினாற்	 ணத்தாற்	 றாய்	
பங்கமார்	ெபா ேள	யன்றிப்	பிறிெதனப்	பகர	லாேமா?		



எ 	மிக ம்	அழகான ,	எ 	மிக ம்	நற் ண ைடய 	என்
ெசால்லப்ப கிறேதா,	அ 	ெபரி ம்	 ன்பத்ைதத்	த வதாய்	இ க்கிற .
ண ம்	அழ ைடய	ெபா ள்	நம 	மனைதக்	கவர்ந் 	நம்ைம	ஓயாக்

கவைலயி ம்	ஒழியா	மேனா	ேவதைனயி ம்	ஆழ்த் கிற .	ெசல்வெமன்ப
சிந்ைதயின்	அைமதி	அல்லவா?	எல்லாச்	ெசல்வத்தி ம்	அ ைமயான ம்
ேமலான ம்	மனதின்	தி ப்தி	ஒன்ேற!	அவ்வித	அ ைமயான	தி ப்திையக்
ைலத் 	மனைதப்	பாழாக் கின்ற	ெபா ைள	நல்லெதன் 	ெசால்லலாேமா?

நம் ைடய	பஞ்ேசந்திரியங்க க் ம்	மனதிற் ம்	எ 	இன்பத்ைத
ஊட் கின்றேதா	அைதயல்லேவா	அழ ைடய	ெபா ள்	என் ம்	நற் ண ைடய
ெபா ள்	என் ம்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.

மல்லி	:	அழகான	ஒ 	ெபா ைளக்	கண் 	நாம்	வ ந் வ 	எதனால்?	அந்தப்
ெபா ள்	இன்பம்	த வைதக்	காணேவ,	அைத	நாமைடதல்	ேவண் ெமன்
மனதில்	உண்டா ம்	ேபராைசயினால்	நமக் 	மேனா	ேவதைன	உண்டாகிற .
நம் ைடய	 ன்பத்திற் 	நம 	மனேத	காரணமின்றி	அந்தப்	ெபா ள்
இன்பத்ைதேய	த கிற !	இ 	யா ைடய	 ற்றம்?	அந்தப்	ெபா ைள	அைடய	நாம்
அவ்வள 	ஆத்திரப்ப வாேனன்?	எல்லாவற்றினிடத்தி ம்	அதிக	வி ப் ம்
ெவ ப் ம்	இல்லாமல்	இ ந்தால்	நம்	மனதில்	அவ்வள 	ேவதைன	ஏன்
உண்டாகிற ?	ஆைகயால்	இன்ப ம்	 ன்ப ம்	நம் ைடய	மனதிேலேய
இ க்கின்றன.	நாம்	நம் ைடய	மனைத	அடக்கி	நடத் வதில்	இ ந் 	அைவ
ஏற்ப கின்றன.

வஸ	:	உலகத்தில்	எல்ேலா ம்	சந்நியாசிையப்	ேபால	மேனா	உ திையக்	ெகாள்ள
மா?	எல்லா	மனித ம்	 றவிகளாய்	விட்டால்,	இந்த	உலகத்தில்

நிைறந்தி க் ம்	மாயா	 பமான	சி ஷ் ப்	ெபா ட்கள்	யா ம்	அனாவசியமாய்
வி ம்.	அவற்ைறப்	பைடத்த	ஈ வர க் ம்	ஒ 	ேவைல ம்	இல்லாமல்	ேபாய்	வி ம்.
உலகப்	பற்ைற	ஒழித்த	ேயாகி ம்	அழெகன் 	ெசால்லப்	ப ம்	அந்த	வஞ்சகப்
ெபா ளின்	மாய	வைலயில்	பட் த்	தத்தளிக்கிறான்	என்றால்,	மற்றவரின்
தன்ைமையப்	பற்றி	ெசால்வாேனன்.	ஒ 	ெபா ைளக்	கண் 	நாம்	வ ந் வ
அந்தப்	ெபா ளின்	 ற்றமாய்	இ ந்தால்	என்ன?	எவ்விதத்தி ம்	நாம்	அந்த
ெபா ைளப்	பற்றி	வ ந்த	ேந கிற .	ஆைகயால்	நம்ைமத்	 ன் த் ம்
ெபா ட்கைள	நல்ல	ெபா ட்கள்	என் 	ெசால்வ 	தவ .	எ 	நம் ைடய	மனதில்
சலனம்	உண்டாக்காமல்	இ க்கிறேதா	அ ேவ	நல்ல	ெபா ள்.	அைதேய
விேசஷித்ததாய்	நாம்	ெகாண்டாட	ேவண் ம்.	ஆனால்	ஜனங்கள்	பின்னைத
அலட்சியமாக	மதிக்கிறார்கள்.	அதி க்கட் ம்;	நீ	என்	மேனா	வியாதியின்
காரணத்ைதக்	ெகாஞ்சம்	அறிந் 	ெகாண்டதாய்த்	ெதரிவித்தாேய!	எங்ேக?



இன்னெதன் 	ெசால்	பார்க்கலாம்.

மல்லி	:	(’ம ேவ	ெசறித்த'	என்ற	தி ப் கழ்	வர்ணெமட் )

ஆனந்த	ைபரவி	
அகேமாவிைளக்க	 கேமா	ெவ க்க	அழேக	ெயாளித்த	தி தீ ,	
அறிேவனைனத்	 மதேவள்	வி த்த	கைணேயவ த் 	 றியா ம்.	

இச்சின்னங்கள்	எல்லாம்	காதல்	ேநாய்க் த்தான்	உண்டா ம்.	என்ைன	ஏன்
இப்ப ப்	பரீட்சிக்கிறீர்கள்.	தய 	ெசய் 	இரகசியத்ைத	என்னிடத்தில்
ெதரிவி ங்கள்.	அநியாயமாய்த்	தங்க ைடய	ெமல்லிய	ேமனி	வைதப கின்றேத
எந்த	இராஜ	 மாரன்	தங்க ைடய	மனைத	இப்ப க்	கவர்ந்தான்?	உண்ைமையச்
ெசால் ங்கள்.

வஸ	:	(ேமற்ப 	வர்ணெமட் )	-	கல்யாணி	
ஸகிேய!	கணத்திற்பலமாைத	நத் நி ேபார்	மணத்தல்	ஸரியாேமா?	
ஸகிேய	எனக் 	விதிேயா?	மனத் ம்	நிைனேயன்	சலிக் ம்-மகிேபாைர	

இ ந்தி ந் 	இராஜ மாரன்	ேபரிலா	காதல்	ெகாள்ள	ேவண் ம்?	அவர்க க் ச்
ெசன்ற	இடெமல்லாம்	மைனயாட் 	ஆயிற்ேற	அவர்கள்	காதல்	நிைலத்ததல்லேவ!
அவர்கைள	நம்பிேனார்களின்	கதி	அேதா	கதியல்லேவா	இன்ைறக் 	என்ைன
வி ம் வார்கள்	நாைளக் 	ேவ 	ஒ த்தியின்	ேபரில்	ேமாகம்	ெகாண் 	என்ைன
அலட்சியம்	ெசய்வார்கேள!	அவர்கைள	நம் வ ,	மண்	 திைரைய	நம்பி	ஆற்றில்
இறங்கினாற்	ேபான்றேத!

மல்லி	:	(ேமற்ப 	வர்ணெமட் )	–	ஆேபரி		

மயிேல	பழித்த	இயேல	ெசழித்த	மணிேய	இனித்த	மடமாேன	
மைறேயார்	 லத்தி	ெலழிலா	ெரா த்தர்	மனமீ	தி த்தல்	நிஜமாேம.	

அப்ப யானால்	தங்கள்	மனதிற்	 ெகாண்ட	 ண்ணியவான்	யாராவ
பிராம்மணராய்த்தான்	இ த்தல்	ேவண் ம்.	தாங்கள்	சாதாரணமானவர்களின்	மீ
இச்ைச	ெகாள்வீர்களா?	அவர்	சகல	விதமான	கல்வியி ம்	ேதர்ச்சி	ெபற்றவ ம்
ெயளவனப்	ப வ ைடயவ மான	அந்தணராய்த்	தான்	இ க்க	ேவண் ம்.	ஆம்,
அேதா	பா ங்கள்!	உங்கள்	 கத்தில்	ஒ விதப்	 ன்னைக	உண்டாகிறேத!



வஸ:	(ேமற்ப 	வர்ணெமட் )	-	காம்ேபாதி	
கயேல	பழித்த	விழியாய்!	ப த்த	மைறேயார்	மணத்தல்	க தார்கள்	
அவேரா	 தித் ப்	பணிேவா த்த	 கான	 ற் -மறிேவார்கள்.	

பிராம்மணர்கள்	வணங்கப்ப வதற் 	அ கேர	ஒழியக்	காதலிக்கப்படக்
யவர்கள்	அல்லேர	அதற்ெகன்ன	ெசய்கிற ?

மல்லி	:	அப்ப யானால்	அவர்	ைவசிய	ஜாதிையச்	ேசர்ந்தவராக	இ க்கலாேமா?
அந்த	ஜாதியாரிடத்திேலேய	ெபா ள்	 ன் 	 ன்றாய்க்	 விந்தி ப்பதால்	அ ம்
ஒ 	விதத்தில்	நல்ல	சம்பந்தந்தான்.

வஸ:	அ 	மல்லிகா	ஏேத ?	நீ	என்ைன	விட	மாட்டாய்	ேபால்	இ க்கிற !
ஒவ்ெவா 	ஜாதியாய்க்	ேகட் க்	ெகாண்ேட	வ கிறாேய!	கைடசியாக	நல்ல
வார்த்ைத	ெசான்னாய்!	ெவட்கக்	ேக ,	ைவசியைன	யாராவ 	கணவனாய்
அைடவார்கேளா?	திைர	கடேலா ம்	திரவியம்	ேத 	என் ம்	பழெமாழி
அவர்க க்காகச்	ெசால்லப்பட்டதல்லேவா?	இரவி ம்	பகலி ம்	விழிப்பி ம்
யிலி ம்,	அவர்களால்	வணங்கப்ப ம்	கட ள்	பணேம.	அவர்கள்	மனிதரிடத்தில்

சிறி ம்	பிரியம்	ைவக்க	மாட்டார்கேள!	அவர்கள்	ஓயாமல்	 ர	ேதசத்திற் ப்
ேபாவதி ம்	கைடகைளக்	கட் ய 	ெகாண் ப்பதி ம்	தம்	ஆ ட்	காலத்ைதக்
கழிப்பவர்கள்	அல்லேவா.	ஸ்திரீகளின்	மன 	 ளிர	அவர்கள்	வாயில்	இ ந் 	ஒ
அன்பான	ெமாழி ம்	வராேத.	ஆைகயால்	ைவசியர்	ேபரில்	எந்த	ஸ்திரீ	ஆைச
ைவப்பாள்!
மல்லி	:	அப்ப யானால்	உங்கள்	காதலர்	பிராம்மண ம்	அல்ல,	 த்திரிய மல்ல,
ைவசிய மல்ல,	ேவ 	யார்?

வஸ:	அ 	மல்லிகா	நீ	ஒன்ைற ம்	அறியாதவைளப்	ேபால	மிக ம்	அவசரமாகக்
ேகள்விகைளக்	ேகட் க்	ெகாண்ேட	ேபாகிறாேய!	நாம்	இரண்ெடா 	மாசத்திற்
ன்	ஸ்வாமி	ேகாவி க் ப்	ேபாயி ந்த	ேபா 	அங் 	வந்தி ந்த	ஒ வைரப்

பார்த் 	அவர்	யாெரன் 	நான்	உன்ைனக்	ேகட்டைத	மறந் 	விட்டாயா?

மல்லி:	ஓேகா	அப்ப யா?	அறிந் 	ெகாண்ேடன்!	அறிந் 	ெகாண்ேடன்!	ேநற்றிர
நீங்கள்	ஒளிந் 	ெகாண்டதாகச்	ெசான்னீர்கேள.	அ 	அவ ைடய	மாளிைக
அல்லேவா?	ஆனால்	அவர்	மிக ம்	ஏழ்ைம	நிைலயில்	இ ப்பதாய்	ஜனங்கள்
ெசால்லிக்	ெகாள்கிறார்கேள!	அவர்	ேபரிலா	இச்ைச	ெகாண் ர்கள்?

வஸ:	(’எந் வாடலகிநா '	என்ற	பாட் ன்	வர்ண	ெமட் )



ேதா 	-	 பகம்	
ப.	ஸுந்தரனால்	என ேமனி	ேசார்ந்தேதவா
அ.	இந் 	வதனங்	கினிைம	காண	
எந்தமா 	மாைசமீற	வந் 	பாதம்	ேபாற்றி வாள்	(ஸு)
ச.	எந்த	நா ம்	நிைறயில்மீறா	நீர்ைம ம்	நல ம்
ெசாந்தமான	தனேமயாக	-	ஸுகேமா	ெசல்வேம!	
மனத்தின்	ெப ைம	பணத்திற்	காேமா!	
மாரன்வாம	ேமனிகாணத்	தீைமயா 	நீங்கிேயா ம்	(ஸூ)	

அவர்	தனத்தில்	ஏைழயாய்	இ ந்த	ேபாதி ம்	 ணத்தில்	அவைரவிட	ேமலான
தனிகர்	உண்ேடா?	ைக	நிைறந்த	பணத்ைதக்	காட் ம்	கண்	நிைறந்த	கணவேன
ேமல்	என்பார்கேள.	அதற் 	இணங்க	அவ ைடய	அழ 	கண்ெகாள்ளா	காட்சி
அல்லவா?	ேயாக்கியைதையக்	க தாமல்	பணத்ைதேய	தாசியர்	நா 	வார்கள்
என் 	ெசால்லப்ப ம்	 ஷைண	எனக் 	இல்லாமற்	ேபாகட் ேம.

மல்லி	:	அம்மணி!	மாமரத்தின்	 ஷ்பங்கெளல்லாம்	உதிர்ந் 	ேபான	பிற ,	அைத
வண் கள்	நா தல்	உண்ேடா?

வஸ	:	ஆைகயினாேலதான்	வண் ற் க்	காமன்	என் 	ஒ 	ெபயர்
ஏற்பட் க்கிற .	அறிவில்லா	வண் கள்	அப்ப 	நன்றி	அற்றதா ம்,	 யநலம்
உைடயதா ம்	இ ந்தால்	நன்றாய்ப்	ப த்தறிைவப்	ெபற்ற	நா ம்	அைதப்	ேபாலச்
ெசய்தல்	ேவண் மா?
மல்லி	:	அப்ப யானால்	அவைர	அைட ம்	வழிையப்	பற்றி	ேயாசைன	ெசய்யத்
தைடெயன்ன?

வஸ	:	அதற்காக	நான்	ஒ 	தந்திரம்	ெசய்தி க்கிேறன்.	அைத	ேஹ வாக
ைவத் க்	ெகாண் 	அவரிடம்	தி ம்ப ம்	ேபாய்ப்	பார்க்கலாம்.	ஆனால்
அவ ைடய	பிரியத்ைதப்	ெப வ 	 லபமான	காரியம்	அல்ல,	என்ன	ெசய்கிற ?

மல்லி	:	( ன்சிரிப் டன்)	ஓேகா	இந்த	எண்ணத்தினாேல	தான்	ஆபரணங்கைள
அவ ைடய	மாளிைகயில்	ைவத் 	விட் 	வந்தீர்கேளா?

வஸ	:	(தி க்கிட் )	இெதன்ன	சப்தம்?	யார்	ஓ 	வ கிறார்கள்.	யார்	இந்த
மனிதன்?

(மகிபாலன்	அவர்களி ந்த	இடத்திற் ள்	ேவகமாய்	ஓ 	வந் 	வஸந்தேஸைனயின்



காலில்	வி கிறான்.)

மகி	:	அம்மணி!	அபயம்!	அபயம்!	இந்த	ஆபத்தில்	இ ந் 	என்ைனக்	காப்பாற்ற
ேவண் ம்.

வஸ	:	ெகா த்ேதன்	அபயம்!	எ ந்தி !	மல்லிகா!	வாசற்	கதைவ	 வி .
(மல்லிகா	ேபாகிறாள்	யாைரக்	கண் 	இப்ப 	ஓ 	வ கிறாய்?	உனக் 	என்ன
ஆபத் 	ேநர்ந்த ?

மகி	:	கடன்கார க்காக	பயந் 	ஓ 	வ கிேறன்.

வஸ:	அ 	மல்லிகா	கதைவத்	தாளிட் 	வி .
மகி	:	(தனக் ள்)	ஆகா	கடன்காரன்	என்ற	ெசால்ைலக்	ேகட்ட டன்	இவள்
என்ைனக்	காட் ம்	அதிகமாய்ப்	பயப்ப கிறாேள!	இ ம்	அதிர்ஷ்டந்தான்
ஏராளமான	ெசல்வ ம்,	நற் ண ம்	ெபற்ற	இந்த	ஸ்திரீ	எனக் 	உதவி	ெசய்யாமல்
இ க்க	மாட்டாள்.	பார்க்கலாம்.

(வீட் ற் 	ெவளியின்	 ண்டன்,	திண்டன்	இ வ ம்	வ கிறார்கள்.)

ண்	:	அவன்	எங்கிட் த்தான்	ேபானான்.	அவேன	உடப்	ேபாறதில்ைல!	நமக்காச்
அவ க்காச் !	பார்க்கலாம்	ஒ 	ைகயி.

திண்	:	அவனாவ 	இன்னேம	ஆப் டவாவ !	அவன்	என்ன	சாகசீகம்
ேசஞ் ப் ட் ப்	ேபாய்த்	தாங்கிேறன்.

ண்	:	அவன்	 க்ேக	கீேழ	ேபாட் த்	ேதச் 	 ஞ்சிேல	ேமா 	பள்ளம்	இல்லாெம
ெநரவிப் ட்ேடேன!	இந்தாேல	பா 	இன்னம்	ெநத்தம்	ெசாட் க்கிேன	ஓ க்கிறான்.

திண்	:	ெநத்தம்	இந்த	ஊட் க் ள்ேள	ேபாயி க் டா	ஆப் ட் க்கிட்டாண்டா
ஆ .	இந்த	ஊட் க் ள்ளற	ஒளிச்சிக்	கி க்கிறாண்டா	தி டன்.

ண்	:	கதேவ	இ க்கலாண்டா!
(உட் றத்தில்)

மல்லி	:	(மகிபாவைனப்	பார்த் )	ஏனப்பா	நீ	எங்கி ந் 	வ கிறாய்?	நீ	என்ன
ெதாழில்	ெசய்பவன்?	நீ	பயந் 	ஓ 	வந்த	காரணெமன்ன?	என் ைடய	எஜமானி
அம்மா க் த்	ெதரி ம்ப 	ெசால்.



மகி	:	அம்மா	என் ைடய	ெசாந்த	ேதசம்	 ஸ்ஸும	 ரம்.	நான்	ஒ 	ஏைழயின்
மகன்.	எனக் க்	கால்	பி க் ம்	ெதாழில்	ஒன் தான்	ெதரி ம்.

வஸ:	அ 	ஸ்திரீகள்	ெசய்யக்	 ய	ெதாழில்	அல்லவா!	அைதயா	கற் க்
ெகாண்டாய்?

மகி	:	ஆம்!	என்ன	ெசய்கிற !	வயி 	வளர்க்க	ேவண் ேம!

வஸ	:	ஸரி!	ேமல்	வி த்தாந்தங்கைளத்	ெதரிவி.

மகி	:	அந்த	ேதசத்தில்	பிைழப்பதற் 	வழி	இல்லாைமயால்	இந்த	மங்கள ரத்திற்
வந் 	ஒ 	பிர வினிடத்தில்	ேவைலக் 	அமர்ந்ேதன்.	அவ ைடய	ேதகத்தின்
அழைகப்	ேபாலேவ	அவ	 ைடய	 ணத்தின்	அழ ம்	ெபா ந்தி	இ க்கிற .
அவ ைடய	அன் ம்	தயாள ம்	என்னெவன் 	ெசால்ேவன்!	பிறர்க் 	உத 	வதற்
என்ேற	தனக் ப்	ெபா ள்	இ ப்பதாக	நிைனப்பவர்.
மல்லி	:	அப்ப யா?	அவர்	 த்	தி டராய்	இ க்கிறாேர.

மகி	:	அம்மா!	அப்ப ச்	ெசால்ல	ேவண்டாம்.	பாவம்	வந் 	சம்பவிக் ம்.	அவைரத்
ஷிக் ம்	நாக் 	அ கிப்ேபாம்.

மல்லி	:	என் ைடய	எஜமானி	அம்மாளின்	 ணங்கள்	யாவற்ைற ம்	தி
அணிந் 	ெகாண் க் ம்	அவைர	ேவ 	எவ்விதமாய்	மதிப்ப 	அவ்வள
ேமன்ைம	ெபா ந்தியவர்
யாரப்பா?.

வஸ	:	ஆம்	அவர்	ெபயைரக்	ேகட்க	ேவண் ம்	என் 	எனக் ம்	ஆவலாகத்தான்
இ க்கிற .	ெதரிவி.
மகி	:	அம்மா	அவர்	தன் ைடய	தயாள	 ணத்தினா ம்	ஈைகயினா ம்...
வஸ	:	தன் ைடய	தனத்ைத	எல்லாம்	ெசல 	ெசய் 	விட்டாேரா!	

மகி	:	அ 	எப்ப 	உங்க க் த்	ெதரிந்த .	நான	்இன்னம்	ெசால்லவில்ைலேய!	

வஸ	:	அைதச்	ெசால்ல ம்	ேவண் மா	ெசல்வ ம்	நற் ண ம்	ஒன்றாய்க்	
இ ப்ப 	அ ர்வமல்லேவா.	உேலாபிகளிடத்திேலேய	ெபா ள்	யா ம்
நிைறந்தி ப்ப 	உலக	வழக்கம்.	சாக்கைடக்	 ழியில்	தாேன	அ ந் வதற்
அ கமற்ற	ஜலம்	உச்சி	விளிம் 	வைரயில்	நிைறந்தி க் ம்.



மல்லி	:	அவ ைடய	ெபயைரத்	ெதரிவி.

மகி	:	 ளிர்ந்த	 கத்ைத	உைடயவராதலால்	 ேலாக	சந்திர	ெனன் 	யாவ ம்
அவைர	அைழக்கிறார்கள்.	அவர்	ெபயர்	மாதவராயர்.

வஸ	:	(தி க்கிட் த்தன்	ஆசனத்ைத	விட்ெட ந் அ !	மல்லிகா!	இவ க்
ஆசனம்	ெகாண் 	வந் 	ேபா .	ஐயா	இ 	உம் ைடய	வீ ;	தய 	ெசய்
உட்கார்ந் 	ெகாள் ம்.	அ 	மல்லிகா	விசிறி	ெகாண் 	வா	அந்தச்	சரீரத்ைதத்
ெதாட் 	வ ம்	பாக்கியத்ைத	உைடய	இவர்	எவ்வளேவா	தவம்	ெசய்தி த்தல்
ேவண் ம்!	இவ ைடய	பாக்கியம்	யா க் க்	கிைடக் ம்!	விசிறியால	்வீ !
அ ர்வமாக	வந்த	நம் ைடய	வி ந்தினர்	கைளத் ப்	ேபாயி க்கிறார்.

மகி	:	ஆகா!	மாதவராய ைடய	ெபயைரச்	ெசான்னதற் 	இவ்வள 	மரியாைதயா!
ெமச்சிேனன்	சிேரஷ்டேர!	உலகில்	உதித்தால்	இப்ப ப்	 க டன்	உதித்தல	்ேவண் ம்.
இல்ைல	யாயின்	பிறக்காமல்	இ ப்பேத	உத்தமம்.	நீர்	ஒ வேர	உயி டன்	இ ப்பவர்;
மற்றவர்கள்	நைட	பிணங்கேள.	தனிகர்கைள	அ த்த	நாய்க் ம்	வண் ேயற்றம்
கிைடப்பைதப்	ேபால்,	அவரால்	எனக் ம்	இந்தப்	ெப ைமேயா	அம்மா!	தாங்கள்
நிற்க	ேவண்டாம்	உட்கா ங்கள்.

வஸ	:	(உட்கார்ந் )	உமக் க்	கடன்	ெகா த்த	பிர வின்	ெபயெரன்ன?

மகி	:	பணம்	இ ந்ததினாேலேய	எல்லா ம்	பிர வாய்	வி வார்களா?	எவனிடத்தில்
ணத்தழ ம்,	பிறைர	எவ்விதம்	ெகளரவப்ப த்த	ேவண் ம்	என் ம்	உணர் ம்

இ க்கின்றனேவா	அவேன	பிர !

வஸ	:	சரி!	உண்ைமதான;்	அ 	ேபாகட் ம்;	உம 	கடன்காரன்	ெபயைரச்	ெசால் ம்.
மகி	:	நான்	மாதவராயப்	பிர வின்	ேவைலக்காரனாய்	இ ந்ேதன்.	அவர்	ஏழ்ைமத்
தனம்	அைடந்த	பிற 	நா ம்	அவ க் ப்	பாரமாய்	இ க்கக்	 டாெதன்
நிைனத் ,	அவைர	விட் 	வந் 	விட	ேநர்ந்த .	பிைழக்க	வழி	ேவ
இல்லாைமயால்	நான்	 தாட	ஆரம்பித்ேதன்.	அதில்	10- பாய்	ேதாற்ேறன்.

(ெவளியில்	இரண் 	 தா க ம்	கதைவ	இ க்கிறார்கள்)

மகி	:	(தி க்கிட் )	ஆகா!	அவர்கள்	வந் 	விட்டாற்	ேபால்	இ க்கிறேத!	ஐேயா
என்ன	ெசய்யப்	ேபாகிேறன்.



வஸ	:	அ 	மல்லிகா!	இேதா	இந்தக்	காப்ைப	எ த் க்	ெகாண் 	ேபாய்	10-
பாய்க் ப்	பதிலாய்க்	ெகா த் 	விட் 	வா.	இவேர	ெகா த்ததாகத்	ெதரிவி.

மல்லி	:	ஏைனயா!	உம 	கடன்காரன	்ெபயெரன்ன?

மகி	:	அவன்	ெபயர்	 ண்டன்.
(உடேன	மல்லிகா	ெவளியிற்	ேபாய்க்	கதைவத்	திறக்கிறாள்.)

ண்	:	அேட!	ஆேரா	கதெவத்	ெதாறக்கிறாடா!

திண்	:	அவன்	எங்கிட்ேடா	ேபாயி	ெநாளஞ்சிட்டாண்டா!	இன்னேமேல	நம்ம
ைகயிேல	சிக்க	மாட்டாண்டா	ேபாேவாம்டா!

மல்லி	:	யார்	நீங்கள்?	கதைவ	இப்ப த்	தானா	இ க்கிற !	இரண் 	ேபரில்
ண்டன்	யார்?

திண்	:	அேட	அண்ேண!	இவ	எம்பிட் 	அளவாக்கிறாடா!	ஒன்ெனத்தாண்டா
ேகக்கறா!

ண்	:	 ண்டேன	நீ	என்னாத் க் 	ேதட்ேற?	அ க் 	ெநாம்ப	வ சத் க்
மின்ெனேய	கண்ணாளம்	ஆயிப்	ேபாச்ேச!

திண்	:	இல்லாெமப்	ேபானா,	அவேனாெட	 டச்	 தாடலாமான் 	ேதட்றியா?	.

ண்	:	இம் ட் ச்	ேசாக்கான	ெபாண் 	என்ைன	என்னாத் க் த்	ேதட்ேற?
நாந்தான்	 ண்டன;்	ஆைசயா	ேதட்றிேய	எனக் 	என்ன	தரப்	ேபாேற?	ெசால்ேலன்.

மல்லி	:	உனக் 	யாராவ 	பணம்	தரேவண் மா?

ண்	:	ஆமா,	ஒ 	க ெத	10- பா	 க்க ம்.	அய்ேயாக்கிய	 ண்ேட.	அந்த
நாயி	இந்த	ஊட் க் ள்ளற	ெநாளஞ்சிேத	அவன	்ஒனக் 	என்ன	ெசாந்தம்?
ஆெச	நாயகனா?

திண்	:	அந்தப்	ெபாணத்ெதக்	கட் க்கினா	வாள்ந் 	 ேவ!

மல்லி	:	அெட!	ஏ 	வார்த்ைதகள்	வர	வர	அதிகரிக்கின்றன?	ேபா ம்
நி த் ங்கள்	அதிகப்	பிரசங்கத்ைத.	இேதா	இந்தக்	காப்ைப	அவர்	உன் ைடய



கட க்காக	ெகா க்கச்	ெசான்னார்.	எ த் க்	ெகாண் 	இங் 	நிற்காமல்
நட ங்கள்.

ண்	:	ஆகா!	சந்ேதாசம்!	அப்ப யானா	ேராக்கியந்தான்!	அவன்ேமேல
எங்கி க் 	ஒ 	ேகாவ மில்ெல!	எப்ேபா	ஓணாமின்னா ம்	இனிேமேல	வந்
தாடட் ம்.	அேட!	வாடா	ேபாேவாம்.

திண்	:	அேட	இவன	்எம் ட் 	அளவான	பணக்காரக்	 ட் ைய	சம்பாறிச் க்
கிட்டான்	பாத்தியாடா	இவ	ேமேல	நெவ	ஜி ஜி ன் 	மின் டா	
(ேபாகிறார்கள்)
(மல்லிகா	உள்ேள	வ கிறாள்)

மல்லி	:	அம்மா	அவர்கள்	காப்ைப	வாங்கிக	்ெகாண் 	சந்ேதாஷமாய்ப்
ேபாய்விட்டார்கள்.

வஸ	:	ஐயா!	நண்பேர!	நீர்	தி ம்பி	வராதைதப்	பற்றி	உம் ைடய	மைனவி	மக்கள்
வ ந்தியி ப்பார்கள்.	சீக்கிரம்	ேபாய்	அவர்க ைடய	ஆவைல	நீக் ம்.

மகி	:	அம்மணி	எனக் 	மைனவி	ஏ ?	பிள்ைள	ஏ ?	ஒன் மில்ைல	நான்
ஏகாங்கி.	நீங்கள்	ெசய்த	இந்த	உதவிைய	நான்	ஒ 	நா ம்	மறக்க	மாட்ேடன்.
ஈ வரன்	உங்கைளக்	
காப்பாற் வான்.	உத்தர 	ெபற் க	்ெகாள்கிேறன்.	(ேபாகிறான்)
(ெவளியில்	வந் 	தனக் ள்)	
ஆகா!	இந்தத்	ெதாழில	்எவ்வள 	மானக்	ேகட்ைட ம்	 ன்பத்ைத ம்	ெகா த்த .
ேச!	இப்ப த்	திக்கில்லாமல்	அைலவைத	விடப்	பிச்ைச	எ த் 	வயி 	வளர்ப்பேத
நல்ல .	என்ன	உலகம்!	நாணயமாய்	ேவைல	ெசய் 	இந்த	ஒ 	வயிற்ைற
வளர்ப்பதற் 	இந்த	ஊரில்	ஒ 	ேவைல	அகப்படாமற்	ேபாய்	விட்டேத!	இவ்வள
திடமான	சரீரத்ைத	ைவத் க்	ெகாண் 	நான்	பிச்ைச	எ க்கப்	ேபானால்	எவன்
ஒ 	பி 	ேசா 	ேபா வான்	த ைய	எ த் 	வந் 	மண்	ைடைய	உைடத்
அ ப் வான்.	நல்ல !	நான்	இப்ெபா 	காஷாயம்	 தலியவற்ைறப்	ெபற் ச்
சந்நியாசியாகிேறன்.	அைதவிடக்	 ைறந்த	மனக்கவைல	உைடய	நிைலைம
மியில்	ேவெறான் மில்ைல.	ஆைகயால்	அப்ப ேய	ெசய்கிேறன்.	

(ேபாகிறான்)
---------------		
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இடம்	:	மாதவராய ைடய	மாளிைக.
காலம்:	ம 	நாள்	இர .

ணசீலன்	:	(தனக் ள்)	ஏைழயாய்	இ ந்த	ேபாதி ம்	ேயாக்கியைத ம்
நற் ண ைடய	எஜமானரிடத்தில்	ேசவகம்	ெசய்வேத	ேவைலக்காரர்க க் ப்
பரம	சந்ேதாஷம்.	அகங்கார ம்	க க ப் ம்	உள்ளவ ம்,	பணத்ைதத்	தவிர	மற்ற
எவ்விதமான	ேயாக்கியைத ம்	இல்லாதவ மான	தைலவனிடத்தில்	ேவைல
ெசய்வைதக்	காட் ம்	ஓயாத்	 ன்பம்	தரக்	 ய 	ேவெறான் ம்	இல்ைல.	எைத
மாற்றினா ம்	மாற்றலாம்.	பிறவிக்	 ணத்ைத	எப்ப 	மாற்ற	 ம்?	நாம்
எவ்வள தான்	 யன்றா ம்	பட் 	மா 	வயலில்	 ைழந் 	பயிைரத்	தின்பைத ம்,
பிற ைடய	மைனவியின்	ேபரில்	மனத்ைத	ைவப்பவன்,	 ப்பவன்	 தலிேயாரின்
ணத்ைத	மாற்ற	யாரால்	 ம்?	இப்ெபா 	ேநரம்	எவ்வள 	இ க்கலாம்,	ந

இரவாய்	விட்டேத!	இன் ம்	எஜமானர்	தி ம்பி	வரவில்ைலேய!	பாட் க்	கச்ேசரி
இன் ம்	 யவில்ைலேயா?	எனக்ேகா	நித்திைர	வ கிற ;	அவர்	வ ன்

ங் வ ம்	தவ .	அேதா	கத 	தட் கிற	சப்தம்	ேகட்கிற .	வந் 	விட்டார்கள்.	

(மாதவராய ம்	ேஸாேமச ம்	சம்பாஷித்த	வண்ணம்	வ கிறார்கள்.)

மாத	:	ேஸாேமசா!	திேலாத்தமா	எவ்வள 	மா ரியமாய்ப்	பா னாள்	வீைணையப்
ேபான்ற	வாத்தியம்	ேவ 	என்ன	இ க்கிற !	ஆப்த	நண்பர்கைளப்	ேபால,	அ
விசனத்தினால்	வ ந் ம்	மனதிற் 	எவ்வள 	மகிழ்ச்சிையத்	த கிற !	அைதத்
ேதவர்களின்	வாத்தியம்	என்பதற் த்	தைடேயயில்ைல.	

ேஸாம	:	சங்கீதத்தின்	இன்பத்தில்	ெபா 	ேபானேத	ெதரியவில்ைல!	ஆஹா
எவ்வள 	ேநரமாய்	விட்ட !	சந்திரன்	அஸ்தமனமாகப்	ேபாகிறேத!	நாய்கள்	 டக்
ைலக்காமல்	நித்திைர	ெசய்கின்றனேவ!	நீங்கள்	இனிேம ம்	தாமதிக்காமல்

சயனித் க்	ெகாள் ங்கள்	அதிகம்	கண்	விழித்தால்	உங்கள்	ேதகத்திற் க்
ெக தலாய்	 ம்.

மாத	:	ஐேயா	பாவம்	நமக்காகக்	 ணசீல ம்	ெந 	ேநரமாய்	நித்திைர	இல்லாமல்
இ க்கிறான்.	(அன்ேபா )	அேட	 ணசீலா!	ேநரமாகிற ;	நீ	ேபாய்ப்	ப த் க்
ெகாள்.	கத கைள	ஜாக்கிரைதயாகப்	பார்த் 	 த்	தாளிட் 	விட் ப்	ப த் க்
ெகாள்.



ண	:	ேஸாேமசேர!	இந்த	நைக	 ட்ைடையப்	பகெலல்லாம்	நான்	ைவத் க்
ெகாண் ந்ேதன்.	இப்ெபா 	உம் ைடய	 ைற.	இேதா	வாங்கிக்	ெகாள் ம்.
(ெகா க்கிறான்)
ேஸாேம	:	நல்ல	ேவைளயாய்	இன் 	பகல்	ஜாக்கிரைதயாய்க்	கழிந்த .	இந்த	இர
எப்ப க்	கழியப்	ேபாகிறேதா	ெதரியவில்ைல.	இந்த	மங்கள ரத்தில்	தி டர்கள்
இல்லாமல்	இ ந்தால்	இப்ெபா 	எனக் 	இவ்வள 	கவைல	இரா ;	நா ம்
நன்றாய்த்	 ங்கலாம்.	இனி	எனக் 	நித்திைர	எங் 	வரப்	ேபாகிற ?	ேபாய்ப்
ப த் ப்	பார்க்கிேறன்.

மாத	:	மித்திரா!	இ 	நம்பிக்ைகயின்	ேபரில்	நம்மிடத்தில்	ைவக்கப்பட்ட .	இ
ெசாந்தக்காரரிடத்திற்	ேபாய்ச்	ேச ம்	வைரயில்,	இைத	நாம்	ஜாக்கிரைதயாகக்
காப்பாற்ற	ேவண் ம்,	பார்த் க்	ெகாள்.	(சயனித் க்	ெகாள்கிறார்)
(தனக் ள்	ஆகா!	அந்த	சங்கீதம்	இன்ன ம்	என்	காதில்	சப்தித் க்
ெகாண் க்கிறேத!	எவ்வள 	இனிைம	( ங் கிறார்)

(ேஸாேமச ம்	ேவெறா 	பக்கத்திற்	ப த் த்	 யி ம்	ெபா 	கன 	கண்
உள கிறான்.)

ேஸாேம	:	(தனக் ள்	ஆகா!	என்ன	பாட் !	நல்ல	வீைண!	திேலாத்தமாவின்	அழேக
அழ !	திேலாத்தமா!	உன்	ேதகத்தில்	உள்ள	ஆபரணங்கள்	பத்திரம்!	தி டன்!
தி டன்;	பி ங்கள்!	பி ங்கள்!	ஆகா!!	ஓட	 யவில்ைலேய?	கால்	 மிைய
விட் க்	கிளம்பவில்ைலேய!	(சற் 	ெமளனம்)

(சசி கன்	என் ம்	தி டன்	ைகயிற்	கன்னக்	ேகா டன்	ெம வாக	மார்பினால்
நகர்ந் ெகாண் 	வ கிறான்.)
(தனக் ள்	ெம வாக)	அப்பா	ேதாட்டத்தின்	 வைரத்	தாண் 	உள்ேள	வந்
ேசர்ந்ேதன்.	(ேமேல	பார்த் )	
சரி!	சந்திரன்	அஸ்தமனமா ம்	சமயத்தில்	இ க்கிற ;	இ ம்	அதிர்ஷ்டந்தான்!
சந்திர ம்	தி ட க் 	அ லமானவன்தான்!	என்ைனப்	ேபான்ற
ண்ணியவான்க க் 	இரவான 	இ ைளக்	ெகா த் 	உத வைதப்	ேபால,	ஒ
தாய்	 டத்	தன்	 ழந்ைதக் 	உதவி	ெசய்ய	மாட்டாள்.	ேதாட்டத்திற் ள்	வந்த
ஒ 	ெபரிய	காரியம்	அல்ல.	இனி	இந்த	மாளிைகக் ள்	 ைழவேத	அ ைமயான
விஷயம்.	பிறர்	 ங் ம்	ெபா 	ெஜயம்	ெப வ ம்,	தந்திரத்தினால்	ெபா ைள
அபகரிப்ப மான	இந்த	உத்திேயாகத்ைதக்	ெகட்ட	ெதாழில்	என் 	ஜனங்கள்
ெசால் கிறார்கேள!	 ட்டாள்	ஜனங்கள்!	இ 	அவ்வள 	வீரத்	தனமல்ல
என்றா ம்	பிற க் 	அ ைமத்	ெதாழில்	ெசய்யாமல்	 வதந்திரத்ேதா 	இ க்கக்



ய	அ வல்	என்பைதப்	பற்றி	சந்ேதகமில்ைல.	பாரத	 த்தத்தில்	இரவில்
ங்கிக்	ெகாண் ந்த	பைகவைர	அ வத்தாமன்	இரகசியமாகப்	ேபாய்க்

ெகான் 	ெவற்றி	அைடயவில்ைலேயா!	ஆைகயால்	இ 	 ற்றமாகா .
(நாற் றங்கைள ம்	உற் 	ேநாக்கி)	எங்ேக	கன்னம்	ைவக்கலாம்!	எங்ேக	 ைள
ேபாட	லாம்!	ஈரத்தினால்	எந்த	இடம்	தளர்ந் 	உப் ப்	 த்தி க்கிறேதா	பார்க்கலாம்.
மனிதர்	சமீபத்தில்	இல்லாத	இடமாக	இ க்க	ேவண் ம்.	கல்,	மண்	 தலியைவ
வி வதின்	ஒைச	ஒ வ க் ம்	காதிற்படக்	 டா .	( வற்ைறத்	தடவிப்
பார்க்கிறான்.)	

ேபஷ்	இ தான்	சரியான	இடம்!	இங் 	உப்பறித்தி க்கிற !	அேதா 	ஒ 	எலி
வைள ம்	இ க்கிற !	இ 	நல்ல	ச னந்தான்.	ெசாத் 	நிச்சயமாய்	அகப்ப ம்;
தைடயில்ைல.	கன்னம்	ைவப்பதில்	நான் 	வைகக ண் .	 ட்ட	ெசங்கல்ைலப்
ெபயர்த்	ெத ப்ப ,	 டாத	கற் வைரக்	கடற்பாைறயால்	ேதாண் வ ,	மண்
வராய்	இ ந்தால்	தண்ணிர்	விட் த்	ேதாண் வ ,	மரப்	பலைக	உட் றத்தில்

ைவக்கப்பட்ட	 வராய்	இ ந்தால்,	அைத	வாளினால்	அ ப்ப ,	இ 	 ட்ட	ெசங்கற்
வர்.	கற்கைள	ஒவ்ெவான்றாய்	ெபயர்த் 	எ த் 	வி கிேறன்.	இதில்

என் ைடய	சாமர்த்தியத்ைதக்	காட் கிேறன்.	 ைளையத்	தாமைரப்	 ஷ்பத்ைதப்
ேபாலச்	ெசய்யலாமா?	அல்ல 	 ரண	சந்திரைனப்	ேபாலச்	ெசய்யலாமா?
இல்லாவிட்டால்	தண்ணீர்ப்	பாைனையப்	ேபாலச்	ெசய்யலாமா?	இைதப்	பார்த்
விட் 	வீட் க்காரர்கள்	 க்கில்	ைகைய	ைவத் 	ஆச்சரியப்பட	ேவண் ம்.	தி டப்
ேபானா ம்	பிராம்மணன்	சாஸ்திரப்ப ம்	 த்திசாலித்தனமா ம்	தன்	ேவைலையச்
ெசய்வான்	என் 	இைதக்	காண்ேபார்	ெசால்ல	ேவண் ம்	நான்	உள்ேள	ேபாய்த்
தி க்	ெகாண் 	ெவளியில்	வ கிற	வைரயில்	அந்தக்	கந்தேன	என்ைனக்
காப்பாற்ற	ேவண் ம்!	(ைக	 வித் )	ஊர்த்	ெதய்வங்கைள	எல்லாம்
வணங் கிேறன்.	எனக் 	இந்த	அ ைமயான	வித்ைதையக்	கற் க்
ெகா த்தவரான	 வின்	பாதேம	 ைண!	அவர்தாம்	எனக் 	இந்த	மாத்திைரக்
ேகாைல	ெகா த்தவர்.	இைத	ைவத் க்	ெகாண் 	ேபானால்	என்ைன	எவ ம்
பி க்க	 யாதாம்.	ேச!	என்ன	ெவட்கக்ேக ?	அளப்பதற் த்	ேதைவயான	 ைல
எ த் க்	ெகாண் வர	மறந் 	விட்ேடேன!	(ேயாசித் 	நல்ல	ேவைளயாய்ப்
பிராம்மணன்	ஜாதியிற்	பிறந்ேதன்.	என் ைடய	 ைல	நான்	இத்தைன
வ ஷமாய்த்	 க்கிச்	 மந்ததற் 	இந்தச்	சமயத்திற் த்தான்	அ 	உபேயாகப்படப்
ேபாகிற .	என்ைனப்	ேபான்ற	உத்தமப்	பிராம்மண க் ப்	 ல்	இல்லாவிட்டால்
என்ன	ேயாக்கியைத	இ க்கிற .	 வற்றின்	உயரம்,	கனம்	 தலியைவ	எவ்வள
இ க்கின்றன	என்பைத	 லபத்தில்	இதனால்	அறிந் 	ெகாள்ளலாம்.	காப்
தலிய	ெகட் யான	நைககைள	இ த் 	விலக் வதற் ம்,	 ைளக் ள்	விட் த்

தாழ்ப்பாைளத்	திறப்பதற் ம்,	பாம் 	க த் 	விட்	டால்	விஷம்	ஏறாமல்	உடேன
இ கக்	கட் வதற் ம்	இைதப்	ேபால	உதவி	ெசய்யக்	 ய	சமய	சஞ்சீவி	ேவ



என்ன	இ க்கிற ?	
( லால்	 வைர	அளக்கிறான்)	
சரி	இன் ம்	ஒேர	ெசங்கல்	மி தி	இ க்கிற !	இேதா	எ த் 	விட்ேடன்.	(உள்ேள
பார்க்கிறான்)	ஒேர	விளக் 	மங்கலாய்	எரிகிற .	அைதப்	பற்றிக்	கவைலயில்ைல.
உள்ேள	ேபாகிேறன்.	என்ைனப்	பா காக்க	அந்தக்	கார்த்திேகயன்	இ க்க	எனக்
என்ன	கவைல?	
(உள்ேள	 ைழகிறான்)	
யாேரா	இரண் 	மனிதர்	 ங் கிறார்கள்.	நாேனா	ஒ வன்.	தப்பித் க்	ெகாண்
ெவளியில்	ஓ வதற் 	அ லமாக	 தலில்	ெவளிக்	கதைவத்	திறந்
ைவக்கிேறன்.	(கதைவத்	திறக்கிறான்)	அடாடா!	ேகா ட் 	வீட் க்	கதைவப்	ேபால்
கிரீச்	என் 	ஓைச	ெசய்கிறேத!	இதற் 	என்னிடத்திலா	ம ந்தில்ைல!	இ ம்

ப்பி த்தி க் ம்	இடத்தில்	ெகாஞ்சம்	தண்ணிைர	விட்டால்	சப்தம்	இல்லாமல்
ேபாகிற .	(எதிரில்	இ ந்த	தண்ணீரில்	ெகாஞ்சம்	எ த் 	வி கிறான்)	சரி
இப்ெபா 	சரியாய்ப்	ேபாய்விட்ட 	இவர்கள்	உண்ைமயில்	நித்திைர
ெசய்கிறார்களா	அல்ல 	பாசாங் 	ெசய்கிறார்களா	என் 	பரீட்ைச	ெசய்
பார்க்கிேறன்.	இவர்கள்	 றட்ைட	விட் 	 ங் கிறார்கள்.	 ச்ைச	அவசரம்
இல்லாமல்	ஒ ங்காய்	வி கிறார்கள்.	கண்கைள	இ க	 க்	ெகாள்கிறார்கள்.
உடம் 	ேசார்ந் 	கிடக்கிற ,	க க்கள்	எல்லாம்	தளர்ந்தி க்கின்றன.	(ெந ப் க்
ச்சிையக்	கிழித் 	அவர்களின்	 கத்திற் 	ேநரில்	பி க்கிறான்)	ெபாய்த்
க்கமாய்	இ ந்தால்	ெவளிச்சம்	 கத்தில்	பட்ட டன்	அைதப்	ெபா க்கக்
டாைமயால்,	 கத்தில்	சலனம்	உண்டா ம்.	கண்களி ம்	அைச ண்டா ம்.	சரி.

இவர்கள்	நன்றாய்	நித்திைர	ெசய்கிறார்கள்	என்பைதப்	பற்றிக்	ெகாஞ்ச ம்
சந்ேதகம்	இல்ைல.	எல்லாம்	சரியாய்	இ க்கிற !	இெதன்ன	தம் ,	வீைண,
ஸ்தகங்கள்	 தலியைவ	இ க்கின்றனேவ!	இ 	தாசியின்	வீேடா	அல்ல
பாடகன்	வீேடா	ெதரியவில்ைல.	இைத	ஒ 	பிர வின்	வீெடன் 	நிைனத்தல்லேவா
மதிேமாசம்	ேபாய்	இதற் ள்	 ைழந் 	விட்ேடன்.	இல்லாவிட்டால்	ேவ
எங்ேகயாயி ம்	ேபாயி ப்ேபேன!	வி யா	 ேதவிக் 	ேவைல	அகப்பட்டா ம்	 லி
அகப்ப வதில்ைல	என்பைதப்	ேபாலாயிற்ேற	என் ைடய	பிைழப் .	இ
வாஸ்தவத்தில்	ஏழ்ைமத்	தனமா?	அல்ல 	ெவளி	ேவஷமா	அல்ல
தி ட க்காவ 	அரச க்காவ 	பயந் 	தன்	ெசாத்ைத	எல்லாம்	ஒளித்
ைவத்தி க்கிறாேனா	ெதரியவில்ைலேய!	 மிக் ள்	 ைதத் 	ைவத்தி ப்பாேனா?
இந்த	மணிகைளக்	கீேழ	உ ட் ப்	பார்த்தால்	ேம 	பள்ளம்	இ ப்ப ம்,	சமமாய்
இ ப்ப ம்	ெதரி ம்.	அதனால்	 மி	வீ 	கட்டப்பட்ட	பிற 	ேதாண்டப்	பட்டதா
என்ப 	நன்றாய்த்	ெதரி ம்.	(உ ட் கிறான்)	சீ!	இவன்	நித்திய	தரித்திரன்!	இங்ேக
ஒன் ம்	அகப்படா !	இவ்வள 	வீண்	பா தான்.	ேவ 	எங்ேகயாவ 	ேபாகிேறன்.
(ேபாக	ஆரம்பிக்கிறான்)



ேஸாேம	:	(கன 	கண் 	தாேன	உள கிறான்)	ஒ	மாதவராயேர!	தி டர்கள்	கன்னம்
ைவக்கிறார்கள்	நைக	 ட்ைடையத்	தி ட	வ கிறார்கள்!	இேதா	இந்த	 ட்ைடைய
நீேர	ைவத் க்	ெகாள் ம்.	

சசி கன்	:	(தி க்கிட் )	உண்ைமயில்	விழித் க்	ெகாண்டாேனா?	என்ைனப்
பார்த் 	விட்டாேனா?	ஒன் ந்	ெதரியவில்ைலேய!	இ 	மாதவராய ைடய	வீடா
தான்	மி ந்த	ஏைழ	என்பைத	எனக் த்	ெதரிவிக்க	இவ்விதமாகப்	பரிகாசம்
ெசய் 	இ த் க்	காட் கிறாேனா?	(ெந ங்கிப்	பார்க்கிறான்)	இல்ைல.	இல்ைல.
இவன்	கன 	காண்கிறான்	ேபால்	இ க்கிற .	இவன்	தைலயின்	கீழ்	ஏேதா	ஒ
ணி	 ட்ைட	இ க்கிற !	ேச!	ஏற்ெகனேவ	பரம	தரித்திர	நிைலைமயில்

இ க் ம்	இவ ைடய	ெசாத்ைதத்	தி 	இவைன	ேம ம்	வ த் வ 	பாவம்.
ேவ 	எங்ேகயாவ 	ேபாகிேறன்.	(ேபாக	ஆரம்பிக்கிறான்)

ேஸாேம	:	ஐயா!	நீர்	இைத	உடேன	எ த் க்	ெகாள் ம்.	இல்லாவிட்டால்	இ
ேபாய்வி ம்.	பிற 	என்ைனக்	ேகட்கக்	 டா .	

சசி:	மிக ம்	அந்தரங்க	வி வாசத் டன்	இவ்வள 	ேவண் க்	ெகாள் ம்
இவ ைடய	வார்த்ைதைய	மரியாைத	ப த்தாமல்	நான்	எப்ப 	ம த் ப்
ேபாகிற ?	நான்	இந்தக்	காணிக்ைகைய	அவசியம்	ெபற் க்	ெகாண் 	இந்தப்
பரம	பக்தைன	இரட்சிக்க	ேவண் ம்.	இந்த	விளக்கின்	ெவளிச்சம்	நம்ைம
ஒ ேவைள	காட் க்	ெகா த் வி ம்.	ஆனால்	விளக் 	இவர்க க் 	அ கில்
இ க்கிற .	இந்தச்	சிமிழில்	அைடத் க்	ெகாணர்ந்தி க் ம்	விட் ற்	 ச்சிகைள
இேதா	பறக்க	வி கிேறன்.	( ச்சிகைளப்	பறக்க	வி கிறான்)	பேல!	அேதா
விளக்கின்	அ கில்	ேபாய்விட்டன!	உம்	ஆகட் ம்	சீக்கிரம்,	பேல!	அேதா
அைணத் 	விட்டன!	என்ன	இ ள்!	என் ைடய	உயர்	 லத்தின்	பிரகாசம்	இந்தக்
ேகவலத்	ெதாழிலினால்	எப்ப 	ம ங்கிற்ேறா	அப்ப 	அல்லேவா	இ ள்	 க்
ெகாண்ட .	நான்	பிராம்மண ைடய	 த்திரன்.	நான் 	ேவதங்கைள ம்
ப த்தவன்.	பிறரிடத்தில்	நான்	என்ன	நிைலைமக் 	வந் 	ேசர்ந்ேதன்!	என்ன
ெதாழிலில்	அமர்ந்ேதன்!	மல்லிகாைவ	எப்ப யாவ 	நான்	அைடய	ேவண் ம்
என் ம்	ஆைச	அல்லேவா	என்ைன	இப்ப த்	 ண் கிற .	என்ன	ெசய்கிற !
இெதல்லாம்	 ர்வெஜன்ம	வாசைன!	இ 	தவெறன் 	ெதரிகிற .	என்	மன
இைதச்	ெசய்யக்	 டா 	என் 	த த்த	வண்ணமி க்கிற .	ேதகம்	மாத்திரம்
தானாக	இைவகைளச்	ெசய் 	ெகாண்ேட	ேபாகிற !	அைதத்	த க்க	என்னால்

யவில்ைலேய.	ஆகா!	இந்த	பிராம்மணன்	நமக் 	எவ்வள 	மரியாைத	ெசய்
நம்ைம	உபசரிக்கிறான்!	ேவதங்கைளப்	ப த்த	தி டன்	சம்பாதைன	இல்லாமல்
ெவ ங்	ைகயனாய்த்	தி ம்பக்	 டாெதன் ம்	நல்ல	எண்ணம்!	என்ன	இவ ைடய
ேமன்ைமக்	 ணம்!	(அ கில்	ேபாகிறான்)



ேஸாேம	:	(அைரத்	 க்கத்தில்	தி ட ைடய	ைகையப்	பி த் க்	ெகாண் )
நண்பேர!	என்ன	உம் ைடய	ைக	இவ்வள 	 ளிர்ச்சியாய்	இ க்கிற ?

சசி	:	(தனக் ள்)	ேச!	நான்	 த்த	 ட்டாள்	தண்ணீரில்	ைகைய	ைவத்ததினால்
என்	ைக	 ளிர்ந்தி ப்பைத	மறந் 	விட்ேடன்.	(ைககைள	ஒன்ேறா 	ஒன்ைறத்
ேதய்த் ச்	 	உண்டாக்கிக்	ெகாண் 	நைக	 ட்ைடைய	எ க்கிறான்.)

ேஸாேம	:	(அைர	நித்திைரயில்)	 ட்ைடைய	எ த் க்	ெகாண் ரா?	.

சசி	:	(தனக் ள்)	ஆகா	இந்தப்	பிராம்மேணாத்தமரின்	உபகாரத்ைத	என்ன	என்
ெசால்ேவன்!	(உரக்க)	ஆம்!	எ த் க்	ெகாண்ேடன்.

ேஸாேம	:	(தித்திைர	மயக்கத்தில்)	அப்பா	கவைல	ஒழிந்த !	இனி	நன்றாய்த்
ங் கிேறன்.	( ங் கிறான்)

சசி	:	(தனக் ள்)	பிராம்மேணாத்தமேர!	 ங் ம்!	இப்ப ேய	 	வ ஷம்
எ ந்தி க்காமல்	நன்றாய்த் ங் ம்.	சரி!	எனக் 	ேநரமாகிற .	இந்த	 ட்ைடைய
வஸந்தேஸைனயின்	வீட் ற் க்	ெகாண் 	ேபாய்	மல்லிகாவின்	கிரயத்ைதக்
ெகா த் 	அவ ைடய	அ ைமத்	தன்ைமைய	நீக்கி	அவைள	மீட் க்	ெகாண்
ேபாகிேறன்.	(தி க்கிட் )	இெதன்ன	கால ேயாைச	ேகட்கிறேத!	யார்
வ கிறார்கள்?	அேதா	யாேரா	ஒ வன்	வ கிறான்.	அவன்	 ச்சலி ன்
அவைனக்	 த்திக்	ெகான் 	வி கிேறன்.	(ேகாமளா	வ கிறாள்)

ேகாமளா	:	(தனக் ள்)	இெதன்ன	ஓைச	இ 	தி டனாய்	இ க் ேமா!	எங் ம்
இ ளாய்	இ க்கிறேத	விளக்ைக	ஏற் கிேறன்.	(விளக்ைக	ஏற் கிறாள்)

சசி	:	(தனக் ள்)	இவள்	யாேரா	ஒ 	ஸ்திரீயல்லேவா	ேச!	இவைளக்	 த்தக்
டா !	என்	ேவைல	 ந் 	விட்ட .	ெம வாகப்	ேபாய்	வி கிேறன்.	(மைறந்

வி கிறான்)

ேகாமளா	:	 !	 !	தி டன்!	தி டன்!	வா ங்கள்	தி டன்!	தி டன்!	ஒ கிறான்!
ஒ கிறான்!

ேஸாேம	:	(தி க்கிட் 	எ ந் )	என்ன	அ !	என்ன	அ !	ேகாமளா!	ஏன்	அப்ப க்
ச்சலி கிறாய்?



ேகாமளா	:	தி டன்!	தி டன்!	வா ம்!	வா ம்!	

ேஸாேம	:	தி டனாவ 	இங் 	வ வதாவ !	என்ன	கனேவா?	

ேகாமளா:	இல்ைலயில்ைல!	இேதா	பா ம்	வாசற்கத 	திறந்தி க்கிற !	

மாதவ	:	ேஸாேமசா!	இெதன்ன	இங்ேக	இவ்வள 	 ச்சல்!

ேஸாேம	:	தி டன்	வந் விட் ப்	ேபாயி க்கிறான்!	

மாத:	எப்ப 	உள்ேள	வந்தான்?

ேஸாேம	:	இேதா	பா ங்கள்	 வாரத்ைத!

மாத	:	ஆகா!	இந்தத்	 ைள	எவ்வள 	அழகாய்	இ க்கிற !	தி டன்	மிக ம்
சாமர்த்தியசாலியாய்	இ க்கிறாேன!

ேஸாேம	:	நல்ல	இடம்	பார்த் த்	தி ட	வந்தான்	 ட்டாள்!

மாத	:	இவன்	இந்த	ஊர்த்	தி டனாய்	இ க்க	மாட்டான்.	இவன்	அந்நிய
ேதசத்தான்.	இந்த	வீட் ன்	ெவளித்	ேதாற்றத்ைதக்	கண் 	ஏமாந்
ைழந்தி க்கிறான்.	நான்	ஏழ்ைம	நிைலயில்	இ க்கிேறன்	என்ப 	இந்த	ஊரில்

யா க் த்தான்	ெதரியா !	தி ட் ம்	அதிர்ஷ்டம்	ேவண் ம்.	நான்	நல்ல
ஸ்திதியில்	இ ந்த	ெபா 	இவன்	தி ட	வந்தி க்கக்	 டாதா!	இவன்
சிரமத்திற் 	ஏதாவ 	ெபா ள்	கிைடத்தி க் ேம!	இவன்	தன் ைடய
நண்பரிடத்தில்	என்ைன	இகழ்ந்தல்லேவா	ேப வான்.	”இவ்வள 	இடம்பமாக	வீ
கட் க்	ெகாண் க்கிறான்.	உள்ேள	ஓட்ைடச்	சட் க் ம்	வழி	இல்ைல”	என்
ெசால் வாேன!

ேஸாேம	:	ஐேயா	பாவம்!	அவன்	இவ்வள 	பா பட்ட	 ம்	வீணாய்ப்	ேபாயிற்ேற	என்
விசனப்ப கிறீர்கேள!	நான்	உங்களிடம்	ெகா த்த	வஸந்தேஸைனயின்	நைக
ட்ைடயில்	தாம் லம்	ைவத் 	அவ க் த்	தத்தங்	ெசய் 	வி கிற 	தாேன!

மாத	:	நைக	 ட்ைடைய	என்னிடத்தில்	ெகா த்தாயா?	என்ன	விைளயா கிறாய்?

ேஸாேம	:	(சந்ேதாஷமாக)	நல்ல	ேவைள!	நான்	அைத	உங்களிடம்	ெகா க்காமல்
இ ந்தால்,	அைத	அ த் க்	ெகாண் 	ேபாயி ப்பான்.	எ ைமக்	கடாைவப்	ேபால



நான்	 ங்கி	விட்ேடன்	என் 	ெசால் வீர்கள்;	தப்பிேனன்.

மாத	:	என்ன	ேஸாேமசா?	இன்ன ம்	 க்கக்	கலக்கமா?	இ தானா	பரிஹாஸம்
பண் ம்	சமயம்?	நைக	 ட்ைட	ஜாக்கிரைதயாய்	இ க்கிற 	அல்லவா?	என்
மனதிற்	கவைல	உண்டாய்	விட்ட .	ஹாஸ்யம்	ெசய்யாமல்	உண்ைமயாய்ப்	ேப .

ேஸாேம	:	இெதன்ன	ஆச்சரியம்!	நீங்கள்	தான்	பரிஹாஸம்	ெசய்கிறீர்கள்!	வீணில்
என்ேனா 	வாக் வாதம்	ெசய்யாமல்	நைக	 ட்ைட	இ க்கிறதா	என் 	 தலிற்
பா ங்கள்.

மாத	:	நீ	என்னிடத்தில்	எப்ெபா 	ெகா த்தாய்?	

ேஸாேம	:	உங்கள்	ைக	 ளிர்ச்சியாய்	இ க்கிறெதன் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	சற்
ன்பாகக்	ெகா த்ேதேன!

மாத	:	(தனக் ள்)	ஓேகா!	அப்ப த்தான்	இ க்க	ேவண்	 ம்	(நான்
பக்கங்கைள ம்	 ற்றிப்	பார்த் )	மித்திரா!	உன் ைடய	உபகாரத்ைத	நான்
மறக்கேவ	மாட்ேடன்.

ேஸாேம	:	ஆபத் 	சமயம்	என்பைத	அறிந் 	 ட்ைடைய	உங்களிடத்தில்
ெகா த்ேதன்.	இ 	ஒ 	உபகாரமா?

மாத	:	நீ	ெசய்த 	உபகாரமல்ல.	”தரித்திரன்	வீட் ற் ள்	 ைழந்ேதேன,	ஒன் ம்
அகப்படவில்ைலேய”	என் 	தி டன்	என்ைனத்	 ஷிக்காமல்	இ க்கச்	ெசய்தாேய!
அ தான்	உதவி!	(ேயாசைன	ெசய்கிறார்)

ேஸாேம	:	என்ன	ஆச்சரியம்?	 ட்ைட	தி ட்டா	ேபாய்	விட்ட !	எப்ப ப்	ேபாயிற் ?
நம்ைம	நம்பி	அவள்	நம்மிடத்தில்	ஒப் வித்தாேள!

மாத	:	(ெபரி ம்	விசனத் டன்)	ஆஹா!	நம்பிக்ைக	ேமாசம்	ெசய் 	விட்ேடேன!
அவள்	வந் 	ேகட்டால்	என்ன	ெசால்ேவன்?	ஈவரா!	( ர்ச்சிக்கிறார்)

ேஸாேம	:	ஸ்வாமி!	வ த்தப்பட	ேவண்டாம்.	நைககைளத்	தி டன்
ெகாண் ேபாய்விட்டால்	அதற் 	நாெமன்ன	ெசய்கிற ?	இைதப்	பற்றி	நீங்கள்
இவ்வள 	விசனப்ப வாேனன்?

மாத	:	அேட	மித்திரா!	தி ட் ப்	ேபாய்	விட்டெதன் 	ெசான்னால்	என்ைன	யார்



நம் வார்கள்!	எனக் 	என்னேமா	ெப த்த	 ன்பம்	சம்பவிக்கப்	ேபாகிற !
தரித்திரனிடத்தில்	சந்ேதகம்	உதிப்பேத	இந்த	உலக	இயற்ைக.	இ வைரயில்	நான்
ஏழ்ைமத்	தன்ைமயினால்	வ ந்தி	இ ந்ேதன்!	இப்ெபா 	என் ைடய	பரவிய
கீர்த்திக் ம்	அழி 	காலம்	வந் விட்டேத!

வி த்தம்:	 காரி	
ேபானேதா	ெப ைம	யின் !	 கெழலா	மழியக்கால	
மானேதா!	ெபா ளிலான்	ெசால்	யாவேர	மதிப்பர்?	தீைம	
யானேதா	 ரிந்ேத	னிந்த	அலக்கணிற்	க க	னாத	
ேலனிேதா	 ன்னாட்	 ைம?	எங்ஙணம்	ெபா ப்ேப	ேனைழ.	

ஐேயா!	ெதய்வேம!	என்ன	ெசய்யப்	ேபாகிேறன்?

ேஸாேம	:	இைதப்	பற்றி	உங்க க் க்	ெகாஞ்ச ம்	கவைல	ேவண் வதில்ைல.
அவள்	நம்மிடத்தில்	ஒப் வித்தைத	பார்த்தவர்	யார்?	அதற் 	ஸாஷி ம்	இல்ைல
ஒன் ம்	இல்ைல.	நம்மிடத்திற்	ெகா க்கவில்ைல	என் 	நான்	ெசால்லி
வி கிேறன்.	நீங்கள்	பயப்பட	ேவண்டாம்.

மாத	:	(ெசவிகைள	 க்	ெகாண் )	ஆகா!
வி த்தம்:	ேமாகனம்	
என்னெசான்	ெமாழிந்தாய்	என் யி	ரழிந்திட்டா ம்	
இன்ன 	மைனத் 	நீங்க	இழிதக	ெவய்திட்டா ம்	
ன் ள	 றக்க	ெமன் 	 யர்கதி	ெமாழிந்திட்டா ம்

ெசான்னெசான்	ம ப்ப ண்டா?	உன்ன ம்	பாவ	மன்ேறா!	

எத்தைகய	பாவ	ெமாழிகைளச்	ெசால் கிறாய்!	இவ்விதம்	ெபாய்	ெசால்ல	நான்
ஒ 	நா ம்	சம்மதிக்க	மாட்ேடன்.	இதனால்	என்	உயிர்	ேபானா ம்	கவைலயில்ைல.
வீ 	வீடாய்ப்	பிச்ைச	எ த்தாயி ம்	இந்தக்	கடைனத்	தீர்ப்ேபேன	ெயாழியப்	பிறைர
நான்	இவ்விதம்	ஒ 	நா ம்	வஞ்சிக்க	மாட்ேடன்.

(ெப த்த	விசனத் டன்	ஒ 	 றமாகப்	ேபாய்	வி கிறார்)

ேஸாேம	:	(ஒ 	 றமாக)	ஐேயா!	என்ன	ஆபத் 	வந் 	விட்ட !	பட்ட	காலிேல	ப ம்,
ெகட்ட	 ேய	ெக ம்	என்ப 	சரியாய்ப்	ேபாய்	விட்டேத!	அேதா	யார்
வ கிறார்கள்?	ஓேகா!	எஜமானி	அம்மாள்	வ கிறார்கள்	(ேகாகில ம்



ேகாமளா ம்	வ கிறார்கள்)

ேகாகி	:	அ 	ேகாமளா!	என்	பிராணபதி	எங்கி க்கிறார்?	அவ ைடய
தி ேமனிக் 	யாெதா 	 ன்ப ம்	சம்பவிக்கவில்ைலேய!	அவர்
ெசளக்கியந்தாேன?	அவ ைடய	நண்பர்	ேஸாேமச க் 	யாெதா
ெக த மில்ைலேய?

ேகாமளா	:	தாேய!	இ வ ம்	க்ேஷமேம!	ஆனால்	தாசியினால்
ஒப் விக்கப்பட் ந்த	நைக	 ட்ைட	மாத்திரம்	தி ட் ப்	ேபாய்விட்ட .

ேகாகி	:	ஆகா!	என்ன	ஆச்சரியம்!	நைக	 ட்ைட	ேபாய்	விட்டதா	அவர்
ேதகத்திற் 	யாெதா 	விபத் மில்லாமல்,	தப்பித்த ட	எனக் 	சந்ேதாஷமாகத்
ேதான்றவில்ைலேய.	பிராணனி ம்	மானம்	அல்லேவா	ெபரி !	அவ க் 	இதனால்
ெப த்த	அபவாதம்	வந் 	வி ேம	தன்	ஏழ்ைமத்	தனத்தினால்,	நைககைள	அவேர
எ த் க்	ெகாண்டதாய்	அல்லவா	ஜனங்கள்	நிைனப்பார்கள்.	ெபா 	வி ந்த ம்
இந்த	அபவாத	ெமாழிையக்	ேகட்பைதவிட	இப்ெபா ேத	நாங்கள்	இ வ ம்
நாைவப்	பி ங்கிக்	ெகாண் 	உயிைர	வி வேத	நல்ல 	(சிறி 	ேயாசைன
ெசய்கிறாள்)	ஓேகா!	இேதா	என்	க த்தில்	ஒ 	ைவர	ஸரம்	மி தியாய்
இ க்கிற .	என் ைடய	ஆபரணங்கள்	எல்லாம்	ேபா ம்,	இ 	விைல	மதிப்பற்ற
என் 	இைத	மாத்திரம்	விலக்காமல்	ைவத்தி க்கிேறன்.	தி ட் ப்	ேபான
நைகக க் ப்	பதிலாக	இைதக்	ெகா த் 	வி கிேறன்.	அேதா	ேஸாேமசர்
நிற்கிறார்!	அவர்	 லமாக	இைத	அ ப் கிேறன்!	ஓய்!	ேஸாேமசேர!	நம் ைடய
எஜமானர்	எங்கி க்கிறார்?

ேஸாேம	:	அம்மணி!	அவர்	சகிக்க	 யாத	விசனத் டன்	தன்	சயன	அைறக் ப்
ேபாய்விட்டார்.

ேகாகி	:	(தனக் ள்)	தன்	வாலின்	மயிரில்	ஒன் 	 ள்ளில்	மாட் க்	ெகாண்டா ம்,
அந்த	அவமானத்ைதப்	ெபா க்க	 	யாமல்,	அதன்	ெபா ட் 	உயிைர	வி ம்
கவரி	மான்	அல்லேவா	என்	பிராண	காந்தர்!	அவர்	என்ன	ெசய் 	ெகாள்வாேரா
ெதரியவில்ைல.	நான்	ேநரில்	அவரிடம்	ேபாய்	இந்த	ைவர	சரத்ைதக்	ெகா த்தால்
அவர்	வாங்கிக்	ெகாள்ள	மாட்டார்.	(உரக்க)	ேஸாேமசேர!	நாம்	ேபசாமல்	இ ந்தால்
நம் ைடய	எஜமானர்	தன்	உயி க் 	ஹானி	ேத க்	ெகாள்வார்.	ஆைகயால்	உடேன
இந்த	ைவர	ஸரத்ைத	அவரிடத்திற்	ெகாண் 	ேபாய்க்	ெகா த் த்	தி ட் ப்
ேபான	நைகக க் ப்	பதிலாக	இைத	அ ப்பச்	ெசால் ம்.	இைத	அவர்
எப்ப யாவ 	ஏற் க்	ெகாள் ம்ப 	ெசய் ம்.



ேஸாேம	:	(சந்ேதாஷத்ேதா 	வங்கிக்	ெகாண் )	அப்ப ேய	ஆகட் ம்.	(ேகாகில ம்
ேகாமளா ம்	ேபாய்	வி கிறார்கள்)

மாத	:(தனக் ள்)	(பாதிமதிநதி	ேபா மணிசைட	-	என்ற	தி ப் கழின்	ெமட் )	

1.	 மி	நிைறபல	தீைமகளில்மி 	ேபால ைத	 யர்	எ ேவ ?
ேபாக	ெசறி கழ்	யாவெரா ெமாழி	 றவ பவர்	 விமீ ?

2.	மான	மணிெயன	நா மனிதர்கள்	வாழ	இடமி 	சரியாேமா?
தான	தவெம 	ேமா 	பலவைக	யான	அறியைவ	உளவாேமா.

3.	மா 	வயி 	கால தலி 	வா த யர்	நிைலயா ம்?	
மாைல	தனி 	காலன்	வ ம்வைர	யாவரிடரினில்	அழிவாேரா?	

4.	பாவிெயைனயினி	யாவதளிெயா 	பாதமல ற	அ ளீசா?
பாவ லகினில்	வாழல்ெப மிடர்	ேபா ம 	யிைணத வாேய.	

"மானமழிந்த	பின்	வாழாைம	 ன்னினிேத!”	என் 	ெசான்னவர்
அதிேமதாவிெயன்ப 	இப்ெபா ேத	பரிஷ்காரம்	ஆயிற் .	ேஸாேமசன்	தன் ைடய
மேனா	ேவதைனயில்	ஏதாவ 	அக்கிரமமான	காரியத்ைதச்	ெசய் விடப்
ேபாகிறாேனா	என் 	என்	மனம்	கவைலப்ப கிற !	ேஸாேமசா!	ேஸாேமசா!	அங்
என்ன	ெசய்கிறாய்?	(ேஸாேமசன்	வ கிறான்.)

ேஸாேம	:	ஸ்வாமி!	கள 	ேபான	நைகக க் ப்	பதில்	நைக	ெசய்கிேறன்.

மாத	:	என் ைடய	 டத்தனத்திற்காக	நைக	ெசய்கிறாேயா?	அல்ல 	என்
விதிைய	நிைனத் 	நைக	ெசய்கிறாேயா?

ேஸாேம	:	நம்ைம	அவமானப்ப த்த	எண் ம்	விதிையப்	பார்த் 	இந்த	ைவர	ஸரம்
நைக	ெசய்கிறைதப்	பா ங்கள்.

மாத	:	(தி க்கிட் )	ேஸாேமசா	இெதன்ன	இ ?	என்ன	காரியம்	ெசய்தாய்?
எங்கி ந் 	இந்த	நைகைய	அபகரித் க்	ெகாண் 	வந்தாய்?

ேஸாேம	:	நான்	எங்கி ந் ம்	அபகரிக்கவில்ைல.	 ஷ ைடய	ேயாக்கியைதக் த்
த ந்த	உத்தம	 ண	மைனவியர்	ெசய்யக்	 ய	காரியேம	இ !	காணாமற்	ேபான



நைகக க் ப்	பதிலாய்	இைத	அ ப் ம்ப 	தங்கள்	பிராண	பத்தினி	இைத
அ ப்பினார்கள்.	தய 	ெசய் 	ெபற் க்	ெகாள் ங்கள்.

மாத	:	ஆகா!

வி த்தம்:	காம்ேபாதி	
வ ைமயிற்	சிறி மாறா	அன்பிைன ைடய	ெபண் ர்	
உ கணி	 த ேநயர்	உயரற	ெநறியிற்	ேசறல்	
ெப பவ	ெரைனய	ெபால்லாங்	ெகய்தி ம்	வறியராகார்	
சி ைம 	மலக்கண்யா 	ெமன்ெச 	மகன் 	ேபாமால்.	

நான்	ஒ 	ஏைழெயன்றல்லேவா	என்ைன	மதித் 	வ ந்திேனன்.	நான்	ஒ 	நா ம்
ஏைழயாக	மாட்ேடன்.	 ஷ ைடய	ெசல்வம்	எல்லாம்	அழிந் ம்,	தன்	அன்ைபத்
றக்காத	மைனவி ம்,	நம்	 க க்கங்கைளத்	தன் ைடயைவயாகப்	பாவிக் ம்

உண்ைம	நண்ப ம்,	ஏழ்ைமத்	தனத்தினால்	ம ங்காத	நீதி	ெநறி ம்	ஆகிய
ன் ம்	எனக்கி க்க,	நான்	எப்ப 	ஏைழயாேவன்?	என்றா ம்	நான்	இந்த	ைவர

ஸரத்ைத	வாங்கிக்	ெகாள்ள	மாட்ேடன்.	ஆகா	ஒ 	ஸ்திரீயினிடத்தில்	ெபா ள்
உதவி	ெப ம்	ப யாக	வந் 	விட்டதா	என்	கதி?	அவ ைடய	ெபா ள்	எனக்
ேவண்டாம்.

ேஸாேம	:	ஸ்வாமி!	இந்த	சமயத்தில்	தாங்கள்	இப்ப ச்	ெசால்லக்	 டா .	எஜமானி
அம்மாேள	தங்க ைடய	ெபா ள்	ஆயிற்ேற.	அப்ப யி க்க,	அவர்க ைடய
ெபா ெளல்லாம்	உங்க ைடயைவ	தாேம.	தவிர	எவ்வளேவா	விைல	உயர்ந்த
காணாமற்	ேபான	நைககளின்	ெப மானத்ைத	நாம்	இந்தக்	ேகவல	நிைலைமயில்
எப்ப ச்	சம்பாதிக்க	 ம்?	ஆைகயால்	இைத	வாங்கிக்	ெகாள் ங்கள்.

மாத	:	(சிறி 	ேயாசைன	ெசய் )	சரி!	நீ	ெசால்வ ம்	நியாயந்தான்!	சீக்கிரம்	நீேர
வஸந்தேஸைனயிடம்	ேபாய்,	நான்	அவ ைடய	நைககைளச்	 தா த்	ேதாற்
விட்டதாக ம்,	அதற் ப்	பதிலாக	இந்த	ஸரத்ைத	எ த் க்	ெகாள் ம்	ப க் ம்
ெதரிவித் க்	ெகா த் விட் 	வா ம்!

ேஸாேம	:	 	ஸரத்ைத மா	ெகா க்கச்	ெசால் கிறீர்கள்?	நன்றாய்
இ க்கிறேத!	அவ ைடய	நைககைள	நாம்	தின் 	விட்ேடாமா?	அல்ல 	நாேம
அபகரித் க்	ெகாண்ேடாமா?	தி டன்	ெகாண் 	ேபாய்விட்டால்	அதற் 	நாம்
என்ன	ெசய்கிற ?	 தா 	இழந் 	விட்டதாகச்	ெசால் வாேனன்?	தி ட் ப்
ேபாய்	விட்டெதன் 	ெசால்லி	அதற் ப்	பதில்	நாைலந் 	ைவரங்கைள	அ ப்பினால்



ேபா ேம	ஏ 	ச த்திரங்கைள ம்	கைடந்ெத த்த	சாரத்ைத	ெயாத்த	இந்த	ஸரம்
வைத மா	அவளிடத்திற்	ெகா க்கிற ?

மாத	:	ேஸாேமசா!	என்ன	நீ	உேலாபிையப்	ேபாலப்	ேப கிறாேய!

ேஸாேம	:	தரித்திரன்	எப்ப 	உேலாபியாவான்?

மாத	:	சரி	ேநரமாகிற !	நான்	ெசான்னைதச்	ெசய்!	ெபா 	வி ம்	சமயமாய்
விட்ட ;	நான்	நித்திய	கர்மா ஷ்டானம்	ெசய்யப்	ேபாகிேறன்.	
(ேபாகிறார்)	

ேஸாேம	:	(தனக் ள்)	ெகட்டா ம்	ேமன்மக்கள்	ேமன்	மக்கேள,	சங் 	 ட்டா ம்
ெவண்ைம	த ம்	என்ப 	என்ேற ம்	ெபாய்க் ேமா?	ஒ 	நா ம்	இல்ைல.
-----------------------		
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இடம்	வஸந்தேஸைனயின்	மாளிைக.	
ேமன்	மா யில்	வஸந்தேஸைன	ேசாபாவிற்	சாய்ந் 	ெகாண் க்கிறாள்.	
சசி கன்	ெவளியில்	இ ந் 	மாளிைகக் ள்	 ைழகிறான்.

காலம்	ேமற்ப 	தினம்	வி யற்காைல.	

சசி கன்	:	(ெதாண் ச்	சிந் :	நந்தன்	சரித்திரம்	”பழன	ம ங்கைன ம்”	என்ற
பாட் ன்	வர்ண	ெமட் )	

1.	எனேத	உயிர்நிைலயாம்	-	அந்த
இந்திர	சந்திர ம்	இைணேயா!	

2.	மனேத	நிைனப்பெதல்லாம்	-	இந்த
மாத்திைரக்	ேகாலினால்	யான்	ெப ேவன்

3.	இரேவ	என 	நகர்	-	அதில்
நித்திைரேய	பைட	யான்	அரசன்

4.	 ைறேவ	தி ட் லில்ைல	-	கைல	
கற்ற ங்	கண்ைணயிழத்த 	ேமன்?	

(தனக் ள்)	என் ைடய	உத்திேயாக ம்	சந்திர ைடய	உத்திேயாகத்ைதப்
ேபாலேவ	இரவில்	பிரகாசிப்ப ம்	பகலில்	ஒளிைய	இழந் 	ஒ ங் வ மாய்
இ க்கிற !	இதனாேல	தான்	எனக் 	சசி கன்	(சசி	=	சந்திரன்)	என் 	ெபயர்
ெகா த்தார்கேளா!	நான்	இந்த	ேமன்ைமயான	உத்திேயாகத்ைதச்	ெசய்ேவன்
என் 	நான்	பிறந்த	ெபா ேத	எப்ப 	அறிந் 	ெகாண்டார்	கேளா	ெதரியவில்ைல.
என் ைடய	காரியம்	ேசாம்பேல	நிைறந்த	இரைவ	அவமானப்ப த்தி,	நித்திரா
ேதவிையத்	ேதாற்க த் ,	ஏமாந்த	காவைல	ஏளனம்	ெசய்கிறதல்லவா!	ஆனால்
நான்	ஒ வ க் ம்	ெதரியாமல்	எவ்வளேவா	சாமர்த்தியமாய்	இந்தக்	காரியத்ைத

த்த	ேபாதி ம்,	என்	ெசய்ைககைள	எல்லாம்	பார்த்த	வண்ணம்,	என் டன்
ெதாடர்ந் ம்	நடந் ம்	ஓ ம்	வ பவ	 ம்,	எல்லாத்	தி ட்ைட ம்	தன்	கண்ணால்
காண்பவ ம்,	எவரா ம்	ஏமாற்ற	 யாத	அந்தப்	ேபாலீஸ்	உத்திேயாகஸ்தனான
கட ைள	நிைனக்க,	என்	அச்சம்	அதிகரிக்கிற .	என்	மனேத	இ 	 ற்றம்



இ ற்றெமன் 	நீதி	ேபாதைன	ெசய்த	வண்ணம்	இ க்கிற ,	என்ன
ெசய்ேவன்?	என்	மனதில்	 ற்றி ம்	 	ெகாண்ட	அந்த	ெயளவன	மங்ைகயின்
ெபா ட்டல்லேவா	நான்	இப்ப 	இரைவப்	பகலாக்கி,	எவ்வளேவா	தந்திரம்	ெசய்ய
ேவண் யி க்கிற .	இ தான்	வஸந்தேஸைனயின்	மாளிைக.	மல்லிகா
எங்கி ப்பாேளா	ெதரியவில்ைலேய!

தன்யாசி- பகம்	

ப:	எவ்விடங்	காண்ேபேனா?	என்	ரதிைய	எத்தினமைடேவேனா?

அ.	ெசவ்விய	ேமனியள்,	ெஜகத்திலிைணேய	இல்லாள்	
ஒவ்ெவா 	ெநா வளர்	 ந்தரவல்லிைய	(எவ்)

ச.	1	ெநா க	மான ;	ேநாெயைனத்	தீய்த்த ;
வ வழகிைய	யைட	நற்றினம்	வ ேமா?	(எவ்)
2	இப்ெப 	நிதியி க்	கிந்திர	ேலாக ம்
ஒப் யர்	வா ேமா?	உைரத்திடப்	ெப ேமா?	(எவ்)	

(ைகயில்	ஒ 	விசிறி டன்	மல்லிகர	வ கிறாள்)

ஆகா!	அேதா	வந் 	விட்டாள்	என்	 ந்தரி!	அவைள	அைர	கணம்	காணாவிட்டால்
என்	மனம்	ப ம்	பாட்ைட	என்ன	என் 	ெசால்ேவன்?	என்	உயிேர	 த் ப்
ேபாகிற .	ஜூரம த்த	உடம்பில்	சந்தனக்	 ழம்ைபப்	 சினால்	அ 	எவ்வள
இன்பமாய்	இ க் ேமா,	அப்ப 	அல்லேவா	இ க்கிற !	ெந ப்ைபப்	ேபால	எரிந்
தகிக் ம்	என்	மனத்ைதக்	 ளிரச்	ெசய்ய	அேதா	வந் விட்டாள்	என்	இரதி
மல்லிகா!	சரியான	ெபயர்தான்!	மல்லிைகப்	 ஷ்பம்	எப்ப த்	தன்	வாசைனயினால்
மனிதைரப்	பரவசப்ப த் கிறேதா	அவ்விதேம	இவள்	என்	பஞ்ேசந்திரி
யங்க க் ம்	பி ம்மானந்தம்	ஊட் கிறாள்.	(ெம வாக)	அ 	மல்லிகா!

மல்லி	:	யார்	அ ?	ஓேகா!	சசி கரா!	வா ம்	வா ம்	இவ்வள 	வி யற்	காலத்தில்
எங்கி ந் 	வ கிறீர்?	என்ன	விேசஷம்?

சசி	:	( ன் வேலா )	–	கண்ேண!	எல்லாவற்ைற ம்	ெதரிவிக்கிேறன்.	சமீபத்தில்
வா!

மல்லி	:	உஸ்!	 ச்சலிடாமல்	ேப ம்.	என்	எஜமானி	அம்மாள்	காதில்	விழப்	ேபாகிற .



வஸந்த	:	(ேமன்	மா வில்	தனக் ள்)	என்ன!	மல்லிகா	விசிறி	எ த் க்	ெகாண்
வரப்	ேபானவள்	இன்னம்	வரவில்ைலேய!	எங் 	ேபாயி ப்பாள்	(ஜன்னலின்
வழியாகக்	கீேழ	பார்க்கிறாள்)	என்ன	ஆச்சரியம்!	யாேரா	ஒ 	 ஷேனா 	ேபசிக்
ெகாண் க்கிறாேள!	ஒ வ க் 	ஒ வர்	மிக ம்	பிரியமாய்ப்	ேப வதாகத்
ெதரிகிற !	இதற் 	 ன்	பழகி	அறிந்தவர்கைளப்	ேபாலக்	காணப்ப கிற !	ேச!
அவைள	அவன்	 த்தமி கிறாேன!	ஓேகா!	காதலர்கேளா!	மல்லிகா ம்	என்ைனப்
ேபால்	ெயளவன	ஸ்திரீயல்லவா?	இ க்காதா!	உண்ைமக்	காதைல	நாம்	ஏன்
ெக க்க	ேவண் ம்.	அவர்கள்	இச்ைசப்ப 	ெசய் 	ெகாள்ளட் ம்.	அவள்	தி ம்பி
வ ம்	ேபா 	வரட் ம்.	கஷ்டப்	பட்டவர்க க் 	அல்லவா	காதலின்	 ன்பம்
ெதரி ம்.

மல்லி	:	சரி!	ேநரமாகிற .	நான்	ேபாக	ேவண் ம்.	விஷயத்ைதச்	ெசால் ம்.	(அவன்
நான் 	பக்கங்கைள ம்	பார்க்கிறான்)	ஏன்	அவ்வள 	ஜாக்கிரைதயாகப்
பார்க்கிறீர்?	என்ன	பயம்!	என்	எஜமானி	அம்மாள்	ெமத்ைதயில்	இ க்கிறாள்.

சசி	:	நான்	உன்னிடத்தில்	ஒ 	இரகசியம்	ெதரிவிக்க	ேவண்	 ம்,	இங்ேக
சமீபத்தில்	ேவ 	யா மில்ைலேய.	

மல்லி	:	ஒ வ ம்	இல்ைல.	ெசால்லலாம்.

வஸந்த	:	(தனக் ள்)	இரகஸியமா!	அப்ப யானால்	நான்	இனிேமல்	இவர்கள்
ேப வைதக்	கவனித்தல்	 டா .

சசி	:	வஸந்தேஸைன	உன்ைன	அ ைமத்	தன்ைமயில்	இ ந் 	நீக் வதற்
எவ்வள 	ெபா ள்	ேகட்பாள்?

வஸந்த	:	(தனக் ள்)	அவன்	என்	ெபயைரச்	ெசால் கிறாேன!	இந்த
இரகசியத்தில்	நா ம்	சம்பந்தப்ப வதாய்த்	ேதான் கிற .	ஆைகயால்	இந்த
ஜன்ன க் 	சமீபத்தில்	மைறந்தி ந்த	வண்ணம்	ேகட்கிேறன்.

மல்லி	:	தான்	இந்த	மாளிைகக் 	அதிகாரியா ம்	ெபா 	யாெதா 	பண ம்
ெபறாமல்	என்ைன	வி விப்பதாக	என்	எஜமானி	அம்மாள்	பல	தடைவகளில்
ெதரிவித்தி க்கிறார்கள்.	அதி க்கட் ம்,	என்ைன	மீட்கத்	ேதைவயான
அவ்வள 	ெபா ள்	உம்மிடத்தில்	எ ?

சசி	:	வி த்தம்:	எ லகாம்ேபாதி	
என்ன 	மணிேய!	 ன்ைன	ெயத்தின	மைடேவ	ெனன் 	



பன்ன 	 யரி	லாழ்ந் 	பரிபவ	மைடந்ேதன்-ேவண் ற்
ெபான்ெனா 	ெபா ட்ேடா?	தீைம	 ரியி ம்	ெபரியதாேமா?	
நின்ன 	ேவட்ைக	நா 	ெலவ்விைன	 க்க	கில்ேலன்.		

ெபா ள்	இல்லாமலா	ேகட்ேபன்?	அ ைமயான	ஒ 	வஸ் ைவப்	ெபற	வி ம்பினால்
எவ்விதமான	ஹீனத்	ெதாழில்	ெசய்தாயி ம்	அதற் த்	ேதைவயான	திரவியத்ைத
சம்பாதித்தல்	ேவண்டாமா?	உன்	ேபரில்	நான்	ெகாண் க் ம்	ேமாகம்
இேலசானதா?	அக்கிரமக்	காரியம்	ெசய் 	பணம்	சம்பாதித்ேதன்.	அைதப்	பற்றி
உனக் 	என்ன	கவைல?

வஸ	:	இவன்	பார்ைவக் 	நல்ல	மனிதனாய்	இ க்கிறாேன!	என்ன	அக்கிரமக்
காரியம்	ெசய்தி ப்பான்?

மல்லி	:	வி த்தம்:	சஹானா	

ஐயேன!	நன்ேற	ெசான்னீ	ரறிவினர்க்	 ரிய	தாேமா?	
ெமய்ெயன	நா 	யற்ப	வின்பநீர்	வி ம்பி	 ற் ம்	
ெபாய்யனாய்க்	 லத்தின்	ேமன்ைம	 கல ங்கைலயின்	ஞானம்	
ெவய்யனாய்	விலக்கித்	தீய	வியற்றிடல்	த தியா ேமா?	

ஒ 	 ணத்தில்	ஒழி ம்	அற்ப	 கத்ைத	உத்ேதசித் 	நீர்	அ ைமயான	இரண்
ெபா ட்க க் 	ஆபத்ைதத்	ேத க்	ெகாண் ேர!

சசி	:	இரண் 	ெபா ள்கள்	எைவ?

மல்லி	:	உம் ைடய	ேதகம்	ஒன் .	ெபயர்	ஒன் .	

சசி	:	நீ	ெபரிய	 ட்டாள்.	இந்த	காலத்தில்	 ணிந் 	ெசய்பவ க் த்தான்
அதிர்ஷ்டம்	உண்டாகிற !	அ 	உனக்ெகன்ன	ெதரி ம்?	

மல்லி	:	(ஏளனமாய்)	நீர்	ெசய்த 	ெகாஞ்ச ம்	 ற்றம்	இல்லாத	காரியம்!	என்ேபரில்
உமக் 	இ க் ம்	காதலினால்	நீர்	இந்த	அக்கிரமம்	ெசய்தீர்.	ஆைகயால்	இ
அக்கிரமமாகா ;	மிக ம்	நீதியான	விஷயம்!

சசி	:	அ 	தங்கேம!	ேகாபித் க்	ெகாள்ளாேத!	இந்த	நைககைள	நான்	ஒ 	வீட் ல்
இ ந் 	அபகரித் க்	ெகாண் 	வந்ேதன்.



மல்லி	:	(வள்ளி	சரித்திரம்:	”ெநஞ்ைசயைடக் ேத	நான்	என்ன	ெசய் ேவன்	-
நஞ்ைச	ெகா த்தாேயா ”	என்ற	பாட் ன்	ெமட் .)

அடானா	-	சாப் 	

நல்ல	விைன	ெசய்தீர்!	ஐயா!	இனி	இங் 	நில்லாமல்	ஏ வீர்.	
தீயவர்	ெசய்தி ம்	காரியமல்லாேவா	ேபாம்	ேபாம்	நீர்.	

சசி	:	
என்ன	ெமாழி	ெசான்னாய்?	எங்ஙனஞ்	ெசய் ேவன்!
கன்னியர்	மாமணிேய	
நின்ைனயைடத்திட	இவ்விைன	ெசய்ேதன்
ெசான்ன 	நீதி	யன்ேற?	

மல்	:	

எந்தப்	பிறப்பி 	ேமெலன	ேவாதி ம்
அந்தணர்	ெசய்விைனேயா?	
இந்தக்	 ண ைடயாைர	வி ம்பிேடன்
வந்தவழி	இ ேவ	

சசி	:	
ந்தரிேய	எனதா யிர்	நீ	ெயைன

நிந்தித்தேலா	 ைறேய?	
ெசாந்த	மைனவி	ெயன	நின்ைன	நா ேனன்
ேகாபம்	வி விப்பாேய.	

அக்கிரமம்	ெசய்தா ம்	நான்	நன்றாய்	ேயாசித் த்தான்	ெசய்ேவன்.	நான்
ஸ்திரீகள்	 ழந்ைதகள்	 தலிேயாரிடத்தில்	இ ந் 	தி டவில்ைல.
தானத மங்க க்காகச்	ேசகரம்	ெசய் 	ைவக்கப்பட் ந்த	ெபா ைளக்
களவாடவில்ைல.	விைலக் 	விற் 	வி ம்	ெபா ட் க்	 ழந்ைதகைளத்	தி க்
ெகாண் 	வந் 	விடவில்ைல.	இேதா	நான்	ெகாணர்ந்தி க் ம்	ஆபரணங்கைள
உன்	எஜமானியிடம்	ெகா த் 	உன்ைன	வி வித் க்	ெகாண் 	வந் வி .	ஆனால்
இவற்ைற	எப்ெபா ம்	ெபட் க் ள்	ஜாக்கிரைதயாக	மைறத் 	ைவத் க்
ெகாள் ம்ப 	ெசால்ல	ேவண் ம்.

மல்லி	:	அணிந் க்	ெகாள்ளத்	தகாத	ஆபரணங்களால்	என்	எஜமானி



அம்மா க் 	என்ன	பிரேயாஜனம்?	எங்ேக?	நைககைளக்	காட் ம்;	பார்க்கலாம்.

சசி	:	இேதா	பார்	(காட் கிறான்)

மல்லி	:	ஹா!	இெதன்ன	ஆச்சரியம்!	இைவகைள	நான்	எங்ேகேயா
பார்த்தி க்கிேறேன!	(ேயாசைன	ெசய்கிறாள்)	நீர்	எங்கி ந் 	இவற்ைற	எ த்
வந்தீர்!

சசி	:	அைதப்	பற்றி	உனக் 	என்ன	கவைல?	உன்ைன	வைட	தின்னச்
ெசான்னார்களா?	அல்ல 	அதில்	இ க் ம்	 ைளகைள	எண்ணச்
ெசான்னார்களா?	ேகள்வி	ஒன் ம்	ேகட்காமல்	எ த் க்	ெகாண் 	ேபா.

மல்லி	:	(ேகாபமாக)	என்னிடத்தில்	உமக் 	அவ்வள 	நம்பிக்ைக	இல்ைல,	நான்
மாத்திரம்	உமக் த்	ேதைவேயா?	அப்ப யானால்	என்ைன	ஏன்	வி ம் கிறீர்?

சசி	:	மாதவராயெரன் 	ஒ 	பிர 	இ க்கிறார்.	அவைர	உனக் த்	ெதரி மா?

மல்லி	:	ஹா!	என்ன	ஆச்சரியம்!

வஸ	:	ஹா!	என்ன	ஆச்சரியம்!

(வஸந்தேஸைன ம்	மல்லிகா ம்	ஒேர	சமயத்தில்	 ர்ச்சிக்கிறார்கள்)

சசி	:	(மல்லிகாைவத்	தாங்கி)	மல்லிகா!	ஏன்	மயங் கிறாய்?	விழித் க்	ெகாள்.
(தனக் ள்)	இவ க்ெகன்ன	 ன்பம்	சம்பவித்தேதா	ெதரியவில்ைலேய!	ைக
கால்கள்	எல்லாம்	 வண் 	ேபாயின.	கண்கள்	பயங்கரமாய்க்	காணப்ப கின்றன.
அ 	மல்லிகா!	இ 	தான்	உன்	பிரியேமா?	என் டன்	வந் விட	நிைனப்பேத
இவ்வள 	பயமாய்	 ந்தேதா?

மல்லி	:	(ேகாபமாக)	என்	 ன்	நிற்காேத ம்,	 ன்மார்க்கேர!	ேபாய்வி ம்;	இைத
அபகரிக் 	 ன்,	அந்த	வீட் ல்	இ ந்த	மனிதர்களில்	எத்தைன	ேபைரக்	ெகான்றீர்,
உண்ைமையச்	ெசால் ம்.

சசி	:	நான்	ஒ வைர ம்	ெதாடக்	 டவில்ைல.	

மல்லி	:	உண்ைமதானா?



சசி	:	நிச்சயம்!	சத்தியம்	உன்	தைலயில்	அ க்கிேறன்.

வஸ	:	ஆகா!	உயிர்	வந்த .

சசி	:	அ 	மல்லிகா!	நீ	என்ன	இந்த	விஷயத்தில்	இவ்வள 	கவைலையக்
காட் கிறாய்!	உன்	ேபரில்	ைவத்த	ஆைசயினால்	அல்லேவா,	எவ்வளேவா	உயர்ந்த
பரி த்தமான	 லத்தில்	உதித்த	நான்	இைதச்	ெசய்ேதன்.	அ ைம	நிைலயில்
இ ந் 	உன்ைன	விலக்கி,	ஆ ட்	காலம்	எல்லாம்	 தந்திரத்ைத ம்,	என்	மனப்
ர்வமான	பிரியத்ைத ம்	உனக் க்	ெகா த்ததற் ,	என்ைன	நீ	ஏளனம்

ெசய்வ ம்,	ேவெறா வைனப்	பற்றி	நீ	கவைலப்	ப வ ம்	பதில்	உபகாரேமா?
ஷ்பிக் ம்	பாலிய	காலமாகிய	உன்னத	மரமான 	வீணிற்	பழங்கைளச்	 மந் ,
ேவைசகளாகிய	பறைவக க் 	அல்லேவா	அவற்ைற	இைர	ஆக் கின்ற !
ெசல்வ ம்	 ஷத்வ ம்	இன்னம்	நாம்	விேசஷமாய்	மதிப்பன	யா ம்,	அடக்க

யாத	காமாக்கியினால்	நாசம்	அைட	கின்றன.	ஆகா!	எப்ெபா ம்	சலனப்ப ம்
ண ைடய	ஸ்திரீகளிடத்தி ம்,	எப்ெபா ம்	மா ம்	நம 	அதிர்ஷ்டத்தி ம்

நம்பிக்ைக	ைவக் ம்	மனிதர்கள்	எவ்வள 	மைடயர்கள்!	ஏைழகைள	ஸ்திரீக ம்
அலட்சியம்	ெசய்வதாய்	இ ந்தால்,	அவர்கள்	ேபரில்	பிரியம்	ைவப்பைத	விட
நம் ைடய	வீட் 	வாசலில்	காத்தி க் ம்	நாயின்	ேபரில்	அந்த	அன்ைப
ைவத்தால்,	அ 	எவ்வளேவா	நன்றி ைடயதாய்	இ க் ம்!	 தலில்	அவர்கேள	நம்
மீதில்	ஆைசையக்	காட் னால்,	அவர்கள்	அவ்விதம்	இ க் ம்	வைரயில்	நா ம்
பிரியத்ைதக்	காட் ப்	பிற 	ேபசாமல்	விட் 	வி வ 	நல்ல	காரியம்!	ஸ்திரீகள்
பணத்தின்	ெபா ட் ,	நிைனத்தால்	அ வார்கள்;	நிைனத்தால்	சிரிப்பார்கள்;
தம்மால்	வி ம்பப்படாதவனாய்	இ ந்தா ம்,	இவர்கள்	தம 	பாசாங்கினால்,
அவ ைடய	நம்பிக்ைகைய	உண்டாக்கிக்	ெகாள்வார்கள்.	ஆைகயால்,
நற் லத்தில்	உதித்த	ேயாக்கியைத	உைடய	ெயளவன	 ஷர்,	ஸ்மசானத்தில்
உண்டா ம்	 ஷ்பங்கைளப்	ேபால	ஏராளமாகக்	காணப்ப ம்	பரத்ைதயரின்	வைலயிற்
படாமல்	எச்சரிக்ைகயாக	இ த்தல்	ேவண் ம்.	ச த்திரத்தின்	அைலகள்	 ட
ஸ்திரீகளின்	பிரியத்ைதக்	காட் ம்	சிறி 	ேநரம்	நிைலத்தைவயாய்	இ க் ம்.
மாைல	ேநரத்தில்	வானத்தில்	உண்டாகி	மா ம்	நிறங்கள்	 டச்	சற்
உ தியானைவ	என் 	நிைனக்கலாம்.	பணேம	அவர்க ைடய	ேநாக்கம்;	பணேம
அவர்க ைடய	ஆகாரம்,	பானம்,	இன்பம்	 தலியன.	ஆனால்	ஒ வ ைடய
ெசல்வம்	ஒழிந் 	ேபாய்விட்டால்,	அவைன	உடேன	ஓட் 	விட	ேவண் யேத	காரியம்!
அ ேவ	அவர்க ைடய	 ல	த மம்.	மின்னலின்	ஒளி	ேதான்றி	மைறதைலப்
ேபான்ற 	அவர்க ைடய	ேமாகம்.	மனதில்	ஒ வன்மீ 	ஆைசைய	ைவத் க்
ெகாண் ,	ேவெறா வனிடத்தில்,	தான்	அவ க்ேக	தன்ைன	அர்ப்பணம்	ெசய்
விட்டதாய்ப்	பாசாங் 	ெசய்வார்கள்.	ஒ வைன	ஆைச டன்	ஆலிங்கனம்	ெசய்
ெகாண் க்ைகயில்	ேவெறா வைன	நிைனத் ப்	ெப ச் 	வி வார்கள்.



தானாகக்	கனியாதைதத்	த யால்	அ த்தால்	கனியப்	ேபாகிறதா?
இயற்ைகயிேலேய	இல்லாதைத	வி ம்பினால்	அ 	எப்ப க்	கிைடக் ம்?
கற்பாைறயின்	மீ 	தாமைரப்	 ஷ்பம்	எப்ப 	உண்டா ம்?	அல்ல 	 திைரயின்
பாரத்ைதக்	க ைத	 மக் ேமா?	வர 	தானியத்திற் ள்	அரிசி	எப்ப
உண்டா ம்?	ஸ்திரீகளின்	மனதில்	ஏதாவ 	ஒ 	நற் ணம்	இ க் ேமா	என்
எவ்வள 	ேசாதைன	ெசய்தா ம்	உள்ேள	இ ப்ப 	 திைரக்	ெகாம் தான்.	அந்த
ஷ்டன்	மாதவராயைனயா	நீ	வி ம் கிறாய்?	இந்த	சங்கதி	 ன்னால்

ெதரிந்தி ந்தால்,	அவைன	ஒேர	 த்தில்	ெகான் 	விட் 	வந்தி ப்ேபேன!
இப்ெபா ேத	ேபாய்	அவன்	உயிைர	வாங்கி	விட் 	வ கிேறன்.	( றப்ப கிறான்)

மல்லி	:	(அவைனப்	பி த் க்	ெகாண் )	என்ன	பிரமாதமாக	உள கிறீேர!	தைல
கால்	ெதரியாமல்	ஏன்	இப்ப க்	ேகாபித் க்	ெகாள் கிறீர்?	உயர்	 லத்திற்	பிறந்த
பிராமணராய்
இ ந் ம்,	தி ேனன்	என் ம்	 த் கிேறன்	என் ம்	ெசால் கிறதற்
ெவட்கமில்ைலயா?	( கத்தில்	இ க்கிறாள்)

சசி	:	எல்லாம்	யார்	ெபா ட் ?	உனக்காகத்தாேன!	நான்	உனக்காக	இவ்வள
தாழ்வைடவைத ம்	நீ	நிைனக்காமல்	மாதவராய க் ப்	பரிந் 	ேப கிறாேய!

மல்லி	:	உண்ைம	அ வல்ல.	இந்த	ஆபரணங்கள்	என் ைடய	எஜமானி
அம்மா க் 	ெசாந்தமானைவ.

சசி	:	என்ன	ஆச்சரியம்!	உன்	எஜமானியின்	நைககள்	அங் 	ேபானதின்
காரணெமன்ன!

மல்லி	:	ஒ 	நாளிர 	தி ட் க் ப்	பயந் ,	மாதவராயரிடத்தில்	ைவத் 	விட்
வந்தார்கள்.

சசி	:	அப்ப யா!	உன் ைடய	எஜமானியின்	நைககளா	இைவகள்	ஆகா!
ெதரியாமலல்லேவா	தி 	விட்ேடன்!	என்ன	ெசய்ேவன்?

வஸ	:	(தனக் ள்)	எவ்வளேவா	ெகட்டவனாய்	இ ந்தா ம்	இவனிடத்திற்
கழிவிரக்கங் ட	இ க்கிறேத!	ேச!	ேமாகம்	ெபால்லாத !	அதனால்	எவ்வள
நற் ண ைடயவன்	 ட,	என்ெனன்ன	தீய	காரியங்கைளச்	ெசய்ய	ேந கிற !
ேமாகத்தினால்	நான்	ப ம்	பாட் ல்	இ ந்ேத	இவ ைடய	நிைலைம	எப்ப
இ க் ம்	என்ப 	நன்றாய்த்	ெதரிகிற !	ஐேயா	பாவம்!	என்ன	ெசய்வான்!



சசி	:	அ 	என்	பிரிய	மல்லிகா!	இப்ெபா 	நான்	என்ன	ெசய்கிற ?	

மல்லி	:	அ 	உமக் த்தான்	ெதரிய	ேவண் ம்.

சசி	:	அப்ப 	அல்ல!	ஸ்திரீக க் 	இயற்ைக	 பாவேம	 .	கல்வி	மதங்ெகாண்ட
ஷர்	 ஸ்தகங்களில்	இ ந் 	விஷயங்கைளத்	ெதரிந் 	ெகாள் கிறார்கள்.

அப்ப த்	ெதரிந் 	ெகாள்ளப்ப பைவகைள	அ பவத்திற் க்	ெகாண் 	வரக்
டாமல்	தீய	காரியங்கைளச்	ெசய்கிறார்கள்.	ஸ்திரீகள்	எல்லாவற்ைற ம்	தாமாக

அறிந் 	ெகாள்வேதா ,	அவற்ைற	அ பவத்திற் க்	ெகாண் 	வ பவர்களா ம்
அதிகப்	 த்திக்	 ர்ைம	உைடயவர்களாக ம்	ஆகின்றனர்.	தானாய்க்	கனி ம்
வாைழப்	பழத்திற் ம்	 ைக	ேபாட் ப்	ப க்க	ைவக் ம்	வாைழப்	பழத்திற் ம்
எவ்வள 	வித்தியாசம்	இ க்கிற !	நீ	தான்	இப்ெபா 	ஒ 	ேயாசைன	ெசால்ல
ேவண் ம்!	

மல்லி	:	அப்ப யானால்	நீர்	உடேன	தி ம்பிப்	ேபாய்	நைககைள	மாதவராயரிடம்
தி ப்பிக்	ெகா த் 	விட் 	வ வேத	உத்தமமான	காரியம்!

வஸ	:	(தனக் ள்)	பேல!	மல்லிகா!	ேகவலம்	அ ைமயாய்	இ ந்தா ம்	உனக்
எவ்வள 	கண்ணியமான	 த்தி!	ஆகா!	அதிர்ஷ்டம்	ஒன் 	தான்
ப பாத ைடய .	அ 	தனவந்தர்களிடத்திேலேய	வி ப்ேபா 	ெசல்கிற !	அ
ஏைழகளிடத்தி ம்	இ க்கிற .	தனவான்களிடத்தி ம்	இ க்கிற !	நன்றாய்
ஆழ்ந் 	பார்த்தால்	ஏைழகளிடத்திேலேய	நற் ணம்	அதிகமாய்	இ க்கிற !

சசி	:	மல்லிகா!	நல்ல	ேயாசைன	ெசான்னாய்!	நான்	தி டெனன் 	ேநரில்	அங்
ேபானால்	என்ைன	உடேன	அதிகாரிகளிடம்	ஒப் வித் விட	மாட்டாரா?

மல்லி	:	ஆகா!	நல்ல	ைபத்தியம்!	சந்திரன்	எப்ெபா தாகி ம்	 த ண்ேடா?	ஒ
நா மில்ைல.

சசி	:	அவ ைடய	சாந்த	 ணத்ைதப்	பற்றி	நான்	சந்ேதகப்	படவில்ைல.	தவிர	நான்
எந்தக்	காரியத்ைதத்	 ணிந் 	ெசய்கிேறேனா	அதனால்	உண்டா ம்	பலன்
எ வாய்	இ ந்தா ம்	அைத	அ பவிக்க	நான்	கடைமப்பட்டவேன!	ஆனால்
இப்ப ச்	ெசய்ய	ெவட்கமாய்	இ க்கிற !	ேவ 	ஏதாவ 	ேயாசைன	ெசால்.

மல்லி	:	நீர்	ஒன் 	ெசய் ம்.	இைவகைள	எஜமானி	அம்மாளிடம்	தி ப்பிக்
ெகா க் ம்ப 	மாதவராயரால்	அ ப்பப்பட்ட	 தைனப்	ேபால்	நீர்	பாசாங் 	ெசய்
இைவகைள	என்	எஜமானி	அம்மாளிடம்	ேசர்த் வி ம்.



சசி	:	அப்ப ச்	ெசய்தால்?	
மல்லி	:	நீர்	தி டனாக	மாட் ர்;	நைககள்	ெசாந்தக்காரைரச்	ேசர்ந் 	வி ம்,
மாதவராய க் ம்	நஷ்டமில்லாமற்	ேபாய்	வி ம்.	 ன் 	ேப க் ம்	இதனால்
அ லம்!

சசி	:	என்	சம்பாத்தியத்ைத	இப்ப 	அபகரிப்ப 	தி ட் 	அல்லவா?

மல்லி	:	ஒ 	ெபா ள்	அதன்	ெசாந்தக்காரைரச்	ேசர்வ 	எப்ப த்	தி ட்டா ம்?	நீர்
ெசாந்தக்கார க் த்	ெதரியாமல்	இவற்ைற	எ த் க்	ெகாண் 	வந்
விட்டதினாேலேய	இைவ	உம் ைடயைவயாய்	விட்டனேவா?	ேவண்டாம்.	வீண்
வாதம்	ெசய்யாமல்	நான்	ெசால்வைதக்	ேக ம்.	இப்ெபா ம்	மிஞ்சிப்
ேபாகவில்ைல.	நாம்	ெசய்த 	தவ 	என் 	ெதரிந்தால்	அைத	எப்ெபா
ேவண் மானா ம்	நிவர்த்திக்கலாம்.	மானத்ைத ம்	கீர்த்திைய ம்,	யாவற்ைற ம்
இழந் 	பாவ	 ட்ைடைய	ஏன்	சம்பாதித் க்	ெகாள் கிறீர்?	நான்	ெசால்வைதச்
ெசய் ம்.	இ 	உமக் 	நன்ைம	த ம்	இதன்	ெபா ட் 	நா ம்	உம்மிடம்	 ன்னி ம்
பதின்மடங் 	அதிகம்	ஆைச	ைவப்ேபன்.

வஸ	:	(தனக் ள்)	பேல!	மல்லிகா!	உண்ைம	நண்பைனப்	ேபால	நன்றாய்	இ த் ப்
த்தி	ெசால் கிறாய்!	இவ்வள 	ேமன்ைமக்	 ணம்	உன்னிடத்தில்	இ க் ம்
என் 	நான்	இ 	வைரயில்	நிைனக்கேவ	இல்ைல.

சசி	:	கண்ேண!	மல்லிகா!	நீ	ெசால்வ 	எல்லாம்	உண்ைமேய!	நான்
ஏழ்ைமத்தனத்தினால்	இவ்விதம்	ெசய் 	விட்ேடன்?	ெசய்ததற் 	மிக ம்
விசனப்ப கிேறன்!	இனி	நீ	எப்ப 	நடக்கச்	ெசான்ன	ேபாதி ம்	அப்ப ேய	நான்
ெசய்கிேறன்,	தைடயில்ைல.

மல்லி	:	சரி	நீர்	இவ்விடத்திேல	இ ம்.	நீர்	வந்தி ப்பதாக	எஜமானி	அம்மா க் த்
ெதரிவித் 	வ கிேறன்.
(வஸந்தேளயைனயிடம்	ேபாய்)	
அம்மணி!	மாதவராயரிட	மி ந் 	ஒ 	பிராம்மணர்	வந்தி க்கிறார்.

வஸ	:	( ன்சிரிப் டன்)	அப்ப யா!	சீக்கிரம்	ேமேல	அைழத் 	வா.
(மல்லிகா	தி ம்பிப்	ேபாய்	பிராம்மணைன	அைழத் 	வ கிறாள்.)

வஸ	:	 வாமி!	நமஸ்காரம்!	வரேவண் ம்.



சசி	:	ஸுகீபவா!	மங்களானி	பவந் !

வஸ	:	 வாமி	இப்ப த்	தய 	ெசய் ங்கள்.	இந்த	ஆசனத்	தில்	உட்கார	ேவண் ம்.

சசி	:	இல்ைல,	இல்ைல.	நான்	அவசரமாய்ப்	ேபாக	ேவண்	 ம்.	மாதவராயர்	இந்த
ஆபரண	 ட்ைடையத்	தன்	மாளிைகயில்	ைவத்தி ப்ப 	ஜாக்கிரைதக்
ைறெவன் ம்,	இதனால்	தான்	ெபரி ம்	கவைலப்ப வதா ம்	ெதரிவித் 	இைத

உங்களிடம்	ெகா க்கச்	ெசான்னார்.
(மல்லிகாவினிடம்	ெகா த் 	விட் ப்	ேபாகிறான்.)

வஸ	:	 வாமி!	தய 	ெசய் 	ெகாஞ்சம்	இ க்க	ேவண் ம்.	ஒ 	ேவண் ேகாள்.
இவற்ைற	அ ப்பிய	பிர க் 	நான்	ஒ 	வஸ் ைவக்	ெகா க்கிேறன்,	சிரமத்ைத
மன்னித் 	அைத	ஏற் க்	ெகாண் 	ேபாக	ேவண் ம்.

சசி	:	(தனக் ள்)	நானாவ 	இனி	அவரிடம்	ேபாகிறதாவ 	நான்	எங்ேக	ெகாண்
ேபாகப்	ேபாகிேறன்!	(ெவளிப்பைட	யாக)	என்ன	வஸ் 	அ ?

வஸ	:	மல்லிகா!

மல்லி	:	ஏன்	அம்மணி!

வஸ	:	உன்ைனக்	 ப்பிடவில்ைல?	இவர்	ேகட்டதற் ப்	பதில்	ெசான்ேனன்.

சசி	:	ெசான்ன	பதில்	இன்னெதன் 	விளங்கவில்ைலேய!

வஸ	:	ஏன்	விளங்கவில்ைல!	விவரமாய்	ெசால் கிேறன்	ேக ம்.	நா ம்
மாதவராய ம்	எங்க க் ள்	ஒ 	ஏற்பா 	ெசய் 	ெகாண்ேடாம்.
இவ்வாபரணங்கைள	அவர்	யார்	 லமாய்	எனக் 	அ ப் கிறாேரா	அவ க்
மல்லிகாைவ	நான்	சன்மானமாகக்	ெகா ப்பதாக	ஒப் க்	ெகாண் க்கிேறன்.
ஆைகயால்	தய 	ெசய் 	இந்த	மடந்ைதைய	ஏற் க்	ெகாண் ,	இந்தப்	பாக்கியம்
ெபற்றதற்காக	மாதவராயைர	மனதாற்	 தி ம்.	இப்ெபா 	நன்றாய்
விளங் கிறதா?

சசி	:	(தி க்கிட் )	தனக் ள்	ஓேகா!	இரகசியம்	ெதரிந் 	ேபாய்	விட்டால்	ேபால்
இ க்கிறேத!	இ ம்	பாக்கியந்தான்	(ெவளிப்பைடயாக)	மாதவராய க் 	சர்வ
மங்கள ம்	உண்டாகட் ம்.	உண்ைம	ேயாக்கியைத	இல்லாத	அரசைனக்	காட் 	 ம்
அைதப்	ெபற்ற	தரித்திரேன	ெப த்த	தனவந்தனாைகயால்,	நற் ண



நல்ெலா க்கத்ைத	அபிவி த்தி	ெசய்ய	ேவண் ய 	மனித ைடய	 தற்	காரியம்.
அைத	உைடயவ க் க்	கிைடக்காத	ெபா ள்	இல்ைல.	பிரகாசம்	ெபா ந்திய
சந்திரன்	தன் ைடய	ேயாக்கியைதயினால்	அல்லேவா,	பரம	சிவ ைடய	சிரசில்
இ க்க	இடந்ேத க்	ெகாண்டான்.	ஆகா!	கைடத்ேதறிேனன்.	சற் வாகிய
உன்னால்	நான்	இப்ெபா 	நல்ெலா க்கத்தின்	மகிைமைய	உணர்ந்ேதன்.	இனி
நான்	நீதி	ெநறி	பிசகாமல்	ஒ ேவன்.	இ 	சத்தியம்.

வஸ	:	பிரியஸ்கி	மல்லிகா!	இவ டன்	 றப்ப 	நான்	உன்ைன	இவ க் ச்	சன்மானம்
ெசய் 	விட்ேடன்.	எங்ேக	நிமிர்ந் 	பார்	என்ைன	மறந் 	விடாேத.	(கண்ணீர்
த ம் கிற )

மல்லி	:	(அ தவண்ணம்)	ஐேயா!	அம்மணி!	என்	ேபரில்	தங்க க் 	என்ன
ேகாபேமா	ெதரியவில்ைலேய!	என்	அ ைமத்	தாேய!	என்ைன	இப்ப 	விலக்க
ேவண்டாம்.	நான்	ஏதாவ 	பிைழ	ெசய்தி ந்தா ம்	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	(காலில்
வி ந் 	வணங் கிறாள்)

மல்லி	:	(நந்தன்	சரித்திரம்:	”வ கலாேமா”	என்ற	பாட் ன்	வர்ண	ெமட் )
மாஞ்சி	-	 பகம்	
ப.	த மமாேமா?	அம்மா	-	இந்தச்
சி மியின்	மீ மக்	ேகனிந்தக்	ேகாபேமா?

அ.	இ வ ேமா யி	ெரன்னேவ	-	என்
மி ந்தைதயாயி 	ெமண்ணேவ	-	உந்த	
மி டா	தங்கள்	யான்	பணிந்ெதத்திேனன்	ேதவிேய!	(த )

ச.	தாெயன	உம்ைமயான்	-	அைடந்ேதேன	-	ெநா
தப்பாம	ல கினில்	இ ந்ேதேன.	
நாெயன	நன்	றிையச்	-	 ரந்ேதேன	-	என்றன்	
ஆவிேய	 மெதன	-	மதித்ேதேன	-	என்ன	
விதிேயா!	ெயன்றன்தீ	ைமயிதா ேமா?	ஞாயேமா?	(த )	

வஸ	:	அப்ப 	ஒன் மில்ைல	எ ந்தி 	மல்லிகா!	மனப்	 ர்வமான	உன்ைன
இவ க் க்	ெகா க்க	ேவண் ெமன் ம்	ஆைசயினாேலேய	இப்ப ச்
ெசால் கிேறேன	ெயாழிய	ேவ 	வித்தியாசமில்ைல.	(அன்ெபா க)	எ ந்திரம்மா!
இவ டன்	ேபாய்	ெஸளக்கியமாக	வாழ்ந் 	ெகாண் .	என்ைன	மாத்திரம்	உன்
ஞாபகத்தில்	ைவத் க்	ெகாள்.



சசி	:	(வஸந்தேஸைனக் )	ஸ்திரீ	ரத்னேம!	உனக் 	ஈ வரன்	சகல	மங்கள ம்
அளிக்கட் ம்.	அ 	மல்லிகா!	உனக் 	 தந்திர ம்,	மைனவி	என் ம்	ேமன்ைம
நிைலைம ம்	அளித்த	ேப பகாரியாகிய	உன்	எஜமானிைய	நன்றி	ெப க	வணங்கி
விைட	ெபற் க்	ெகாள்.

வஸ	:	பிரிய	மல்லிகா!	 கமாய்ப்	ேபா!
(”ஷாஜமான்”	என்ற	இந் ஸ்தானியின்	ெமட் )

மல்லி	:	ெபண்மணீ!	ெசன் 	வ ேவன்	தல்லிேய!

வஸ	:	கண்மணீ!	ெசன் -வ வாய்	மல்லிகா!

மல்லி	:	காணக்	கிைடக்காத	ெவன்றன்	-	மாேன!	
நற்ேறேன!	என்னன்ேப	-	என்னாவிேய!

வஸ	:	ஆைசக் கந்த	ெவன்றன்மாேத!	நற்ேகாேத!	
கவலாேத!	மறவாேத!

மல்லி	:	 ந்தராங்கி!	நின்ைனயினி	-	மறேவன்.
வஸ	:	ெசான்னேம!	நின்	நன்ைமயினி	-	மறேவன்.

(மல்லிகா	விசனத் டன்	வணங்கச்	சசி கன்	அவைள	அைழத் க்	ெகாண்
மாளிைகைய	விட் 	ெவளியில்	வ 	கிறான்.	அந்த	சமயத்தில்	இராஜபாட்ைடயில்
ஒ வன்	அ யில்	வ மா 	பைற	சாற் கிறான்.)

” ம்,	 ம்,	 ம்,	 ம்,	
இதனால்	சகலமான	ஜனங்க க் ம்	அறிவிப்ப 	யாெதனில்:-	பிரதாபன்	என் ம்
இைடயன்	அரசனாகப்	ேபாகிேறெனன் 	ேஜாசியர்கள்	 லமாய்த்	ெதரிகிறப யால்,
அவைனப்	பி த் ச்	சிைறயில்	அைடக் ம்ப 	நம 	மகாராஜன்	உத்தரவளித்
இ க்கிறார்.	அவைனக்	காண்ேபார்	உடேன	பி த் 	ஆஜர்	ெசய்விக்க	ேவண் ம்.
ஜனங்கள்	இந்த	விஷயத்தில்	எவ்வித	அச்ச ம்	ெகாள்ளாமல்	தம்	தம்	வீட் ல்
இ க்க	ேவண் ம்.	

ம்,	 ம்,	 ம்,	 ம்.”

சசி	:	(மல்லிகாவிடத்தின்)	என்ன	ஆச்சரியம்!	என் ைடய	பிரிய	நண்பனாகிய
பிரதாபைன	அரசன்	சிைறப்ப த்த	 ய ம்	சமயத்தில்	நான்	இப்ப 	ஸ்திரீ



விஷயத்தில்	என்	மனைதச்	ெச த்திக்	ெகாண் க்கிேறேன!	இந்த	உலகத்தில்
மனித க் 	மிக ம்	அ ைமயானவர்கள்	மைனவி ம்,	நண்ப ேம	என்ற
ேபாதி ம்	 ற் க்கணக்கான	ெபண்மணிகளி ம்	ஸ்ேநகிதேன	ேமலானவன்;
ஆைகயால்	 தலில்	அவனிடம்	ேபாய்	எங்ேகயாவ 	மைறந் 	ெகாள் ம்ப
ெசால்லி	விட் 	வர	ேவண் ய 	என் ைடய	கடைம.	ேபாகிேறன்.

மல்லி	:	நில் ம்	நில் ம்!	நீர்	ேபாக	ேவண் மானால்,	 ன்னால்	என்ைன
ேயாக்கியமான	ஸ்ேநகிதர்	யார்	வீட் லாயி ம்	ைவத் 	விட் ப்	ேபாம்.	இப்ப
என்ைன	வி த் ப்	ேபானால்	நான்	என்	ெசய்கிற ?	

சசி	:	பிரிய	 ந்தரி	ேகாபித் க்	ெகாள்ளாேத!	உன்ைன	ஒ 	இடத்தில்	 கமாக
ைவத் 	விட் 	நான்	ேபாகிேறன்.	(ேபாய்	வி கின்றனர்)

(ேவெறா 	ேவைலக்காரி	வளந்தேஸைனயிடம்	வ கின்றாள்)

ேவைல	:	( கலமாக)	இ 	உண்ைமயில்	 பதினேம	அவைர	உபசரித்
மரியாைதேயா 	உள்ேள	அைழத் 	வா!

ேவைல	:	ஆக்ைஞ!	(ேபாய்	ேஸாேமச டன்	வ கிறாள்.)	

ேஸாேம	:	(தனக் ள்	ஆகா!	என்ன	உன்னதமான	மாளிைக!	என்ன	ெசல்வம்!
அரண்மைன ம்	இதற் 	ஈடாேமா?	எத்தைன	தாதிமார்!	எத்தைன	ேவைலக்காரர்!
இந்த	இடத்தின்	 கம்	 வர்க்கத்தி ம்	கிைடக் ேமாெவன்ப 	சந்ேதகம்.

வஸ	:	ஸ்வாமி!	ேஸாேமசேர!	நமஸ்காரம்;	வர	ேவண் ம்.

ேஸாேம	:	மங்களானி	பவந் !	ஸுகிபவா!

வஸ	:	தய 	ெசய் 	இந்த	ஆசனத்தில்	உட்கா ம்.

ேஸாேம	:	நீ ம்	உட்கார்.

வஸ	:	எஜமானர்	க்ேஷமந்தாேன?	

ேஸாேம:	க்ேஷமந்தான்!	இவ்விடத்தில்	எல்லா ம்	ெசளக்கியந்தாேன?

வஸ	:	தங்கள்	ஆசீர்வாதத்தால்	க்ேஷமேம.	ெகளரவெமன் ம்	விைத	 ைளத் ,



நாணம்	என் ம்	அ 	மரமாய்	வளர்ந் ,	நற் ணங்கள்	என் ம்	கிைளகளாய்ப்
படர்ந் ,	நல்ெலா க்க	ெமன் ம்	இைலகளாய்	வி த் ,	தயாள	 ணத்ைத
மலர்களாய்ப்	 ஷ்பித் ,	நன்ைம	என் ம்	பழங்கைளச்	ெசாரி ம்	மரமாகிய	இந்த
மாளிைகயில்,	பிரியமாகிய	பறைவகள்	ஆனந்தமாய்	தங்கி	வசிக்கின்றன.

ேஸாேம	:	(தனக் ள்)	ஆகா!	எவ்வள 	இல ணமாக ம்	 த்தி	 ட்பமாக ம்
ேப கிறாள்.	(ெவளிப்பைடயாக)	அப்ப யா!	மிக ம்	சந்ேதாஷம்!	மாதவராயர்
தன் ைடய	ஆசீர்வாதத்ைத ம்	பிரியத்ைத ம்	உனக் த்	ெதரிவிக்கச்
ெசான்னார்.
வஸ	:	(வணங்கி)	அவ ைடய	ஆக்ைஞைய	வணங்கிச்	சிரசினால்	ஏற் க்
ெகாண்ேடன்.	(வணங் கின்றாள்)

ேஸாேம	;	ஆனால்...

வஸ	:	என்ன	ஆனால்?

ேஸாேம	:	ஒ 	விேசஷம்.

வஸ	:	என்ன	அ ?

ேஸாேம	:	ெசால்ல	நாெவழவில்ைல.

வஸ	:	அெதன்ன	சங்கதி?	என் ைடய	பிர க் 	ஏதாவ 	 ன்பம்	சம்பவித்ததா?
சீக்கிரம்	ெதரிவித்தல்	ேவண் ம்.

ேஸாேம	:	ஒன் மில்ைல.	நைக	 ட்ைட...	

வஸ	:	நைக	 ட்ைடக் 	என்ன?	தி ட் ப்	ேபாய்விட்டதா?	

ேஸாேம	:	இல்ைல.	எஜமானர்	 தா 	ேதாற் விட்டார்.	
வஸ	:	(தனக் ள்)	இெதன்ன	ஆச்சரியம்!	நைக	 ட்ைடத்	தி ட் ப்	ேபாயி க்கச்
தாட்டத்தில்	ேதாற் 	விட்டதாகத்	ெதரிவிக்கிறாேர	அவர்	ெபாய்	ெசால்வ ம்	ஒ

அழகாய்த்தானி க்கிற !	அவர்	ெசால் ம்	இந்தப்	ெபாய் ட	நான்	அவர்	ேபரில்
ெகாண்ட	ேமாகத்ைத	அதிகரிக்கச்	ெசய்கிற .

ேஸாேம	:	நைககைளப்	பற்றி	வ த்தப்படாேத!	காரியம்	மிஞ்சிப்	ேபாய்	விட்ட !
என்ன	ெசய்கிற !	அவர்	 தா கிறவரல்ல	என்னேமா	ெபால்லாத	ேவைள	இப்ப



ஆன !	இேதா	இந்த	ைவர	ஸரத்ைத	அவற்றிற் ப்	பதிலாக	ஏற் க்ெகாள்.

வஸ	:	(தனக் ள்)	ஆகா	இ 	இன்ன ம்	அதிக	ஆச்சரியத்ைத	விைளவிக்கிற !
என்னிடத்தில்	வந் 	விட்ட	நைககைளக்	காட் 	விடலாமா?	(ேயாசித் )
இ க்கட் ம்;	பிற 	பார்த் க்ெகாள்ளலாம்.

ேஸாேம	:	என்ன	ேபசாமல்	இ க்கிறாய்?	பதிலாக	அ ப்பப்பட்ட	இைத	வாங்கிக்
ெகாள்ள	மாட்டாயா?

வஸ	:	( ன்சிரிப் டன்)	ஏன்	மாட்ேடன்?	(ைவர	ஸரத்ைத	வாங்கித்	தன்	மார்பில்
ைவத் க்	ெகாண் )	இெதன்ன	அதிசயம்	மாமரத்தில்	இ ந் 	 ஷ்பங்கள்	எல்லாம்
உதிர்ந் 	ேபான	பிற 	அமிர்தத்	 ளி	வி த ண்ேடா?	நல்ல 	ேஸாேமசேர!	நான்
இன் 	சாயங்காலம்	எஜமானர்	வீட் ற் 	வந் 	பார்த் ப்	ேப வதாய்த்	ெதரிவி ம்.

ேஸாேம	:	(தனக் ள்)	அப்ப யா!	அவரிடத்தில்	இன்னம்	அதிகமாகப்	ெபா ள்	ெபற
உத்ேதசிக்கிறாள்	ேபால்	இ க்கிற !	இன்னம்	ேகட்டால்	என்ன	ெசய்வார்?	பாவம்
இ ம்	அவ க் த்	தைல	விதியா!	இரவில்	வந்தாேள	என் 	உதவி	ெசய்யப்
ேபாக,	இந்தத்	 ன்பம்	சம்பவித்த !	(ெவளிப்பைடயாய்)	அப்ப ேய
ெதரிவிக்கிேறன்	அம்மா!

வஸ	:	நமஸ்காரம்;	ேபாய்	வா ங்கள்.	(விஸனத் டன்	ேபாகிறான்)

வஸ	:	(தனக் ள்)	வி த்தம்:	பியாக்	
எங்ஙன	 ைரப்ேபனிந்த	வள்ளலின்	ெப ைம	தன்ைனச்	
சிங்கேவ	றைனய	ஆண்ைம	ெதவிட் டா	இனிய	பான்ைம	
மங்கி 	மகலாத்	 ய்ைம	இ க்க 	மதியா	வாய்ைம	
ங்கேம	 வாய்	வந்த	 ந்தரம்	ெபாலிந்த	ேமனி.	

ஆகா!	என்ன	உத்தம	 ணம்!	எவேனா	தி க்	ெகாண் 	ேபானைத	என்னிடத்தில்
ெதரிவிக்காமல்	தான்	 தா யதாகச்	ெசால்லித்	தன்	ேயாக்கியைதையக்
ைறத் க்	ெகாண்டாயி ம்	தன்	ேபரில்	ைவத்த	நம்பிக்ைகக் க்	 ைற 	வராமல்

நடந் 	ெகாண் க்கிறாேர!	இவர்	அல்லேவா	 ஷ	சிங்கம்!	இவர்	அல்லேவா
ஷரில்	சிேரஷ்டர்!	ேதகத்தில்	மாத்திரம்	அழைகப்	ெபற் ,	அைத

ஆபரணங்களினா ம்,	உைடகளினா ம்,	பரிமள	கந்தங்களினா ம்	அலங்கரித் க்
ெகாண் ,	ெசல்வச்	ெச க்ைக	அைடந் 	இ மாந்தி க் ம்	ேபாலிப்	பிர க்கள்,
ணத்தழைகப்	ெபற்ற	இந்த	வள்ளலின்	பாத	 சிக் ம்	ஒப்பாவேரா!	 ஷைன



அைடவதாய்	இ ந்தால்	இவைரேய	அைடதல்	ேவண் ம்.	இல்லா	விட்டால்	இந்தத்
ேதகத்ைத	அக்கினிக் 	இைரயாக்க	ேவண் ம்.	இ க்கட் ம்;	இன்
சாயங்காலம்	ேபாய்	 யன் 	பார்க்கிேறன்.
-------------------------		
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இடம்	:	மாதவராய ைடய	மாளிைகக் ள்	ஒ 	சிறிய	 ஞ்ேசாைல.
காலம்	:	மாைல.

(ேஸாேமசன்	வ கிறான்)
(தனக் ள்)	மாதவராயர்	வஸந்தேஸைனயின்	வரைவ	அதிக	ஆவேலா
எதிர்பார்த்த	வண்ணம்	இ க்கிறார்.	இவ க் 	அவள்	ேபரில்	இவ்வள 	ப்ேரைம
உண்டாகக்	காரணெமன்ன!	அவள்	ேகவலம்	அற்ப	 த்தி ம்	ேபராைச ைடய
தாஸி	அல்லேவா!	எவ்வள 	ஐ வரியத்ைதப்	ெபற்றி ந்த	ேபாதி ம்	அவ ைடய
ஜாதிக்	 ணமாகிய	நிர்தா ண்யம்	ேபாகவில்ைலேய!	ைவர	ஸ்ரத்ைதப்
பார்த்த டேன,	ெவளி	ேவஷமாகவாவ 	ஒ 	உபசார	வார்த்ைதக் டச்
ெசால்லாமல்,	உடேன	அைத	ஆத்திரத்ேதா 	பி ங்கிக்	ெகாண்டாேள!	ேவைசக் க்
காசின்	ேமலாைச	என்ப 	சரியாய்ப்	ேபாய்	விட்டேத!	அவ க் 	எவ்வளேவா
ெசல்வம்	இ ந் ம்	ேமன்ேம ம்	அபகரிக் ம்	 த்தி	இ க்கிறேத	ெயாழியத்	தைய,
இரக்கம்	ஈைக	 தலிய	 ணங்கள்	இல்ைலேய!	தண் ல்லாத	தாமைர ம்,	தஸ்கரம்
ெசய்யாத	தட்டா ம்,	சண்ைடயில்லாத	சங்க ம்,	ேபராைச	இல்லாத	தாஸி ம்
இல்ைலெயன் 	ெபரிேயார்	ெசால்வ 	நிஜேம!	இைவ	ஒன்ைற	விட்ெடான் 	என் ம்
இைண	பிரியாத்	 ைணப்	ெபா ள்கள்.	அவள்	இன் 	வரேவண் ய	காரணம்
என்ன?	எனக் 	இ 	மிக ம்	சந்ேதகத்ைதத்	த கிற .	கபடேம	அறியாத
மாதவராயைர	அவள்	ஒ ேவைள	தன்	வைலயில்	விழச்	ெசய்வாேளா	ஏைழயாய்
வ ந்தித்	தவிக் ம்	இவர்	இன்னம்	அதிகமாகத்	 ன் ற் த்	 யரக்	கடலில்	 ழ்க
ேநரி ேமா!	இரக்கட் ம்;	நான்	உடேன	ேபாய்	இவர்	அவள்	ேபரில்	ெகாண் க் ம்
நல்ல	அபிப்பிராயத்ைத	மாற்ற	 ய கிேறன்.

மாத	:	ேஸாேமசா!	இன்னம்	வஸந்தேசைனயின்	வண் 	வரவில்ைலயா?
ேஸாேம	:	இல்ைல.	(ஒ வித	ெவ ப்ேபா )	உம்!	என்னேமா!	எனக்ெகான் ம்
பி க்கவில்ைல.	

மாத	:	உனக் 	என்ன	பி க்கவில்ைல.

ேஸாேம	:	அபாத்திரமான	மனிதரிடத்தில்	நீங்கள்	இவ்வள 	அபிமானம்	ைவப்ப ?
ேகவலம்	அற்ப	 ணத்ைதக்	ெகாண்ட	தாஸியிடத்தில்	உங்க க் 	இவ்வள
சபலம்	உண்டான 	மிக ம்	தவ .	தவிர	நான்	ேபாயி ந்த	ேபா 	அவ ம்
அவ ைடய	பணிப்	ெபண்க ம்	என்ைன	எவ்வள 	ஏளனம்	ெசய்தார்கள்



ெதரி மா?	தாஸியின்	உறவான 	காலில்	ைதத்த	 ள்ைளப்	ேபான்ற .	 தலில்
ைழவேத	ெதரியா .	அைதப்	பிற 	நாம்	எவ்வள 	வ ந்திப்	பி ங்கி	எ த்தல்

ேவண் ம்	என்பைத	நான்	ெதரிவிக்க	ேவண் யதில்ைல.	தாஸி	 ைழந்த	வீ ம்,
சனியன்	 ைழந்த	வீ ம்	ஒழியா	விஸனத்ைத	அைட	 ம்.	ஆைகயால்,	அவைள
நீங்கள்	பார்ப்ப ம்	அவ டன்	சம்பாஷிப்ப ம்	பிற 	 யைரத்	த ம்.	ஆைகயால்
அவைளப்	பார்க்க	இப்ெபா 	சந்தர்ப்பமில்ைலெயன் 	ெசால்லிய ப்பி
வி ங்கள்.

மாத	:	வி த்தம்:	ைபரவி	
நண்பேன	ஏேனா	வந்த	நங்ைகைய	நிைனத்த	வா
ண்ப 	ெமாழியாேலசிப்	 கன்றைன	நைவகள்	சால?
எண்ப 	தனத்தி	ேனார்க்ேக	விைலமகள்	 ற்ற	மாவள்	
திண்ெகா 	மி யர்	தம்ைமத்	ெதரிைவயர்	நிைனத்த ண்ேடா?	

ேச!	அவைள	அக்கிரமமாகத்	 ஷிக்காேத;	இதனால்	எனக் 	யாெதா 	 ன்ப ம்
வராமல்	இ ப்பதற் 	என் ைடய	ஏழ்ைமத்	தனேம	ஒ 	பா காப்பல்லவா?
பணத்தாைச	உள்ள	தாஸி	ஏைழைய	ஏன்	வி ம் வாள்?	தவிர	கற்பிற்
அரசியாகிய	என்	மைனவி	ேகாகிலத்திற் 	நான்	 ேராகம்	ெசய்ய	நிைனப்ேபேனா!
என் டன்	நீ	இவ்வள 	காலம்	பழகி ம்	என்	மேனா	உ திைய ம்,	நான்	எவ்வித
நடத்ைத	உைடயவன்	என்பைத	 ம்,	அறிந் 	ெகாள்ளவில்ைலேய!	அவள்	ஏேதா	நம்
மீ ள்ள	அன்பினால்	நம்ைமக்	காண	வி ம் கிறாள்.	நாம்	அைதத்	த ப்ப
த மமாேமா?	அவள்	எதற்காக	வ கிறாேளா!	அைதப்	பற்றி	நாம்	இப்ெபா
எவ்விதம்	ஊகிக்க	 ம்?

ேஸாேம	:	அவள்	ைவர	ஸரத்ைதப்	ெபற்றேதா 	தி ப்தி	அைடந்ததாய்க்
காணப்படவில்ைல.	ேம ம்	ஏதாவ 	அபகரிக்கலாம்	என் ம்	எண்ணத் டன்
வ வதாகத்	ேதான் கிற !	நான்	ெசால்வைதக்	ேக ங்கள்.	பிற 	 ன்பப்பட
ேந ம்.

(தனபாலன்	ஒ 	பக்கமாய்	வ கிறான்)
(தனக் ள்)	இேதா	மாதவராயர்	இ க்கிறார்;	ேநரில்	அவரிடம்	ேபாக	ெவட்கமாக
இ க்கிற .	ஒ வித	அச்ச ம்	என்ைன	வைதக்கிற .	அேதா	அந்த	ேஸாேமச ம்
இ க்கிறான்.	ெம வாகச்	ைசைக	ெசய் 	அவைன	 ப்பி கிேறன்.	(ஒ 	மண்
சட் ைய	எ த் 	ேஸாேமசன்	ேபரின்	ெம வாக	எறிகிறான்)

ேஸாேம	:	(தி க்கிட் 	ேமேல	பார்த் )	ஆகா!	யார்	என்	ேபரில்	கல்ைலப்	ேபாட்ட ?



மாத	:	மதிளின்	மீ 	இ க் ம்	 றாக்கள்	தம்	விைளயாட் ல்	தள்ளி
விட் க்கலாம்.

ேஸாேம	:	(ேமேல	பார்த் )	ஏ	ேபாக்கிரிப்	 றாக்கேள!	உங்க க் 	இவ்வள
ம்பா!	 ளியம்	பழங்கைள	உ க்கி	வி வைதப்	ேபால்	உங்கைள	இந்தத்	த யால்

மதிளில்	இ ந் 	ஓட் 	வி கிேறன்.	.

மாத	:	ேசாேமசா!	ேபானால்	ேபாகிற ;	உட்கார்ந் 	ெகாள்.	சாந்தேம	உ வாகி	வந்த
றாக்கைள	வ த்தாேத!	அைவகள்	ேஜா 	ேஜா யாய்ச்	ேசர்ந் 	ெகாஞ்சிக்
லாவிக்	 ம்காரம்	ெசய் 	எவ்வள 	அழகாய்	விைளயா கின்றன!	அைவகைளப்

பிரித் 	விடாேத.

தன	:	(தனக் ள்	 ன்சிரிப் டன்)	 ட்டாள்	பிராம்மணன்!	ேமேல	 றாக்கைளப்
பார்க்கிறாேன	ஒழிய	என்	பக்கமாகத்	தி ம்பவில்ைல!	இவ க் 	இன்ெனா
வந்தனம்	அளிக்கிேறன்.	(இன்ெனா 	மண்கட் ைய	எறிகிறான்)

ேஸாேம	:	(தி க்கிட் 	எ ந் 	தி ம்பிப்	பார்த் )	இெதன்ன	ம ப ம்
வி கிறேத!	(ெகாஞ்ச	 ரம்	அப்பால்	ேபாய்)	அேதா	நிற்கிறவன்	யார்?
தனபாலனல்லேவா?	(சமீபத்தில்	ேபாய்)	அேட	தனபாலா!	வாவா.

தன	:	ஸ்வாமி!	ெதண்டம்	வ கிற !	

ேஸாேம	:	என்ன	ெதண்டம்	ெகாணர்ந் 	ைவக்கப்	பார்க்கிறாய்?	இங்ேக	ஏதாவ
ெபா ள்	இ ந்தால்	அல்லேவா	ெதண்டம்	எங்கைள	வ த்தப்	ேபாகிற !	அைதப்
பற்றிக்	கவைல	இல்ைல.	என்ன	சமாசாரம்!	ஏேத ம்	விேசஷ ம்	உண்டா?

தன	:	அவர்கள்	வந்தி க்கிறார்கள்

ேஸாேம	:	எவர்கள்?	.

தன	.	அவர்கள்தான்	ெதரியாதா?

ேஸாேம	:	எனக் த்	ெதரியவில்ைலேய!	அ 	யார்	அந்தச்	 வர்கள்?	ெபயைரச்
ெசால்ேலன்.

தன	:	உமக் 	எ தான்	ெதரி ம்!	 	வைடைய	ஒ 	ெநா யில்	உள்ேள	



சாகத்	தள்ளி	விடத்	ெதரி ம்!	எந்தப்	பள்ளிக்	 டத்தி ம்	கற்காமல்	அந்த
வித்ைத	மாத்திரம்	 லபமாகேவ	வந் 	விட்ட .	ஆச்சரியந்தான்.	அ
இ க்கட் ம்	ஒ 	ேகள்வி	ேகட்கிேறன்,	அதற் ப்	பதில்	ெசால் ம்.	இந்த	மாமரம்
எந்தக்	காலத்தில்	 ஷ்பிக் ம்?	அதாவ 	ெதரி மா?	

ேஸாேம	:	என்ன	என்ைனப்	பரீட்சிக்கிறாேயா?	ஆனி	ஆ 	மாசங்களில்	 ஷ்பிக் ம்.
இ 	ெதரியாதா	 ட்டாள்!

தன	:	அந்தப்	ெபயர்	உமக் த்தான்	நன்றாய்ப்	ெபா ந் கிற .	அப்பா	சாஸ்திரி
வீட் ல்	பிறந் 	 ப்பா	சாஸ்திரி	வீட் ல்	வாழ்க்ைகப்பட்ட	எனக் 	லவணம்	என்றால்
எ ைமச்	சாணம்	என் 	ெதரியாேதா?	என் 	அ த்தம்	தி த்தமாய்	ஒ த்தி
ெசால்லிக்	ெகாண் 	இைலயில்	பரிமாறினாளாம்.	அைதப்	ேபால்	இ க்	கிற 	நீர்
ெசால்வ .

ேஸாேம	:	அெதன்ன	அப்ப ச்	ெசால்கிறாய்!	நான்	ெசான்ன 	ஒ நா ம்	தவறா !
நீ	இவ்விடத்திேலேய	இ .	இேதா	எஜமானரிடம்	ேபாய்க்	ேகட் க்	ெகாண்
வ கிேறன்.	(மாதவராயரிடம்	ேபாய்)	ஸ்வாமி!	மாமரம்	எந்தக்	காலத்தில்
ஷ்பிக் ம்?	தய 	ெசய் 	ெதரிவி ங்கள்.

மாத	:	அ 	எதற்காக	இப்ெபா ?	வசந்த	காலத்தில்	 ஷ்பிக் ம்.

ேஸாேம	:	(தி ம்பி	வந் )	அேட!	அ 	வசந்த	காலத்தில்	 ஷ்பிக் ம்.

மாத	:	அப்ப யானால்	நீர்	சமர்த்தர்தான்!	உள்ேள	ேபாய்	எஜமானரிடங்	ேகட்
அறிந் 	ெகாண் 	வந் 	ெசான்னால்,	இ 	உமக் 	 ன்னேமேய	ெதரிந்ததாய்
விட்டேதா?	நீர்	ெசான்னைதச்	ெசால் ம்	கிளிப்பிள்ைளதான்.	இந்தப்	பிரேவசப்
பரிட்ைசயில்	நீர்	தவறிப்	ேபானீர்.	இன்ெனா 	ேகள்வி	ேகட்கிேறன்.	அதற்காவ
நீேர	பதில்	ெசால் ம்	பார்க்கலாம்.	தனம்	நிைறந்த	பட் னத்ைதப்	பா காப்பவர்
யார்?

ேஸாேம	:	(அலட்சியமாக)	மகா	ெபரிய	ேகள்விேயா	இ ?	அரசன்
பா காக்கிறான்?

தன	:	அப்ப யானால்	உம் ைடய	 ைளயில்	அ க் ப்	ப ந்தி க்கிற .	அைத
வண்ணா க் ப்	ேபாட	ேவண் ய 	தான்	சரியான	சிகிச்ைச.	இன்ெனா 	 ைற
எஜமானரிடம்	ேபாய்	இந்த	மடைமக் 	ம ந்ைத	அறிந் 	வா ம்.



ேஸாேம:	(மாதவராயரிடம்	ேபாய்)	ஸ்வாமி!	தனம்	நிைறந்த	பட் னத்ைதப்
பா காப்பவர்	யார்?

மாத	:	இைவ	என்ன	ேகள்விகள்?	உமக் 	என்ன	ைபத்தியம்	பி த் விட்டேதா?
பட் னத்ைதக்	காப்ப 	ேசைன	என்ப 	 ட	உனக் த்	ெதரியாதா?

ேஸாேம	:	(தி ம்பி	வந் )	தனபாலா!	பட் னத்ைதச்	ேசைன	காக்கிற 	என்ப
டத்	ெதரியாதா?	 ட்டாள்!	இெதல்லாம்	என்ன	ேகள்வி!	யார்	வந்தி ப்பவர்	என்

ேகட்டதற் ப்	பதில்	இல்ைல.	ைபத்தியக்காரைனப்	ேபால்	ஏேதேதா	உள கிறாேய!
நான்	ேகட்டதற் 	நீ	ெசான்னதற் ம்	ெமாட்ைடத்	தைலக் ம்	 ழங்கா க் ம்
உள்ள	சம்பந்தம்	தாராளமாய்	இ க்கிற .

தன	:	ஐேயா	பாவம்	 த்திக் 	எட்டவில்ைல!	மிக ம்	உயரம்	ேபால்	இ க்கிற !	ஒ
ஏணியாவ 	ைவத் 	ஏறிப்	பார்க்கக்	 டாதா!	அதற் 	இவ்வள 	பீ ைக
எதற்காக?	எஜமானரிடம்	ேபாய்த்	ெதரிவிக்கிேறன்.	(ேபாகிறான்)	ஸ்வாமி!
கடன்காரி	வந் விட்டாள்!	

மாத	:	எனக் க்	கடன்காரி	யார்	இ க்கிறாள்?

ேஸாேம	:	பேல!	நன்றாய்	இ க்கிறேத!	நீங்கள்	ெகா க்க	ேவண் ய	கடைன
இதற் ள்	மறந் 	விட் ர்கேள!	வஸந்த	ேஸைனக் 	நீங்கள்	ெகா க்க	ேவண் ய
நிைனவிற் 	வர	வில்ைலயா?

மாத	:	என்ன	விைளயா கிறாேயா?

ேஸாேம	:	இல்ைல	இல்ைல;	நிஜேம.	இேதா	தனபாலன்	வந்தி க்கிறான்.
ேவண் மானால்	அவைனக்	ேக ங்கள்.

மாத	:	தனபாலா!	வஸந்தேஸைன	வந்தி ப்ப 	நிஜந்தானா?

தன	:	ஆம்,	ஸ்வாமி!

மாத	:	ஆகா!	சந்ேதாஷ	சங்கதி	ெகாண் 	வந்தவர்	ெவ ங்	ைகேயா 	ேபாகக்
டா .	இேதா	என 	அங்க	வஸ்திரத்ைத	உன்	சிரமத்திற்காக	எ த் க்	ெகாள்.

(ெகா க்கிறார்)	ேபா!	சீக்கிரம்	உள்ேள	அைழத் 	வா.

தன	:	உத்தர !	(ேபாகிறான்)



ேஸாேம	:	நான்	ெசான்ன 	உண்ைம	என் 	இப்ெபா தாவ 	மனதில்	பட்டதா?
அவள்	எதற்காக	வ கிறாள்	என்ப 	ெதரிகிறதா?

மாத	:	எதற்காக	வ கிறாள்?	

ேஸாேம	:	அவ ைடய	ஆபரணங்களின்	கிரயம்	நம் ைடய
ைவர	ஸரத்ைதக்	காட் ம்	அதிகமான .	அந்த	அதிகத்ைதப்	ெப ம்	ெபா ட்
வந்தி க்கிறாள்.

மாத	:	அப்ப யானால்	அவள்	வந்த 	நியாயந்தாேன!	அைதக்	ெகா ப்ப
நம் ைடய	கடைம	அல்லேவா	வரட் ம்;	அவள்	இச்ைசையப்	 ர்த்தி	ெசய்
அ ப் கிேறன்.
(வஸந்தேஸைன	ஒ 	ேதாழி டன்	வ கிறாள்)	

வஸ	:	ேஸாேமசேர!	எங்ேக	நம் ைடய	ஜூதர்?	

ேஸாேம	;	(தனக் ள்)	ஆம்	ஜூதர்தான்!	நல்ல	ெகளரைதயான	பட்டப்	ெபயர்
ெபற்றார்	(உரக்க)	அம்மா!	அவர்	அேதா	ேசாைலக் ள்ளி க்கிறார்.

வஸ	:	அ 	ஸகி!	நான்	அவரிடத்தில்	எப்ப ப்	ேப கிற ?	எனக் 	மிக ம்
ெவட்கமாய்	இ க்கிறேத!

ேதாழி	:	ெவட்கெமன்ன!	ஜூதேர!	நமஸ்காரம்	என் 	ெசால் ங்கேளன்!

வஸ	:	அவ்விதம்	ெசால்ல	எனக் த்	 ணி 	எப்ப 	உண்டா ம்?

ேதாழி	:	சந்தர்ப்பத்தில்	ைதரியம்	தானாக	ஏற்ப ம்.

(வஸந்தேஸைன	நாணத் டன்	மாதவராயரிடம்	ெந ங்கிப்	 ஷ்பங்கைள	அவர்
ேபரில்	விசிறி)	ஸ்வாமி!	நமஸ்காரம்!

மாத	:	ஆகா!	வஸந்தேஸனா!	வரேவண் ம்!	வரேவண் ம்!	இந்த	தினம்	ஸுதினம்
ஒ 	நா ம்	கிைடக்காத	ெகளரவம்	இன் 	கிைடத்ததல்லவா!

வஸ	:	இந்த	உபசார	வார்த்ைதகள்	என்	வாயில்	இ ந்தல்லேவா	வர	ேவண் யைவ!



ேஸாேம	:	(மாதவராயரிடம்	தனிைமயில்)	நண்பேர	வந்த	காரணெமன்ன	என்பைத
விசாரிக்கட் மா!

மாத	:	மரியாைதயாகக்	ேகள்!

ேஸாேம	:	வஸந்தேஸனா	சகல	 க	ேபாகங்க ம்	நிைறந்த	உன் ைடய
மாளிைகைய	விட் 	இவ்வள 	 ரம்	வ ம்ப யான	சிரமத்ைத	ஏற் க்	ெகாண்ட
காரணெமன்ன?

ேதாழி	:	(ேஸாேமசனிடம்)	ஐயா!	நீர்	ெகா த்த	ைவரசரத்தின்	கிரயம்	எவ்வள
என் 	அறிந் 	ெகாள்ள	எஜமானி	அம்மாள்	வி ம் கிறார்கள்.	

ேஸாேம:	(மாதவராயரிடம்	தனிைமயில்)	நான்	அப்ெபா ேத	ெசான்ேனன்	அல்லவா!
சரியாய்ப்	ேபாய்விட்ட 	பார்த்தீர்களா?

ேதாழி	:	அைதக்	ேகட்பதின்	காரணம்	என்ன	என்றால்,	அவர்கள்	அைத
தாட்டத்தில்	ேதாற் 	விட்டார்கள்.	ஆைகயால்	அதன்	விைலைய	அறிந்

ெகாள்ள	வி ம் கிறார்.	

ேஸாேம	:	(தனக் ள்)	ஓேகா!	பதி க் ப்	பதிேலா!	

ேதாழி	:	இழந்த	சரத்திற் ப்	பதிலாக	இவ்வாபரணங்கைள	ைவத் க்
ெகாள் ங்கள்!	(தி ட் ப்	ேபான	நைககைளக்	ெகா க்க,	ேஸாேமசன்
ஆச்சரியத் டன்	பார்க்கிறான்.)

ேதாழி	:	என்ன	அப்ப ச்	ேசாதைன	ெசய் 	பார்க்கிறீேர!	இதற் 	 ன்னால்
இவற்ைறப்	பார்த்தி க்கிறீேரா?

ேஸாேம	;	இெதன்ன	ஆச்சரியம்!	தட்டா ைடய	திறைம	நம்	கண்கைள	ஏமாற்றி
விட்டேத!

ேதாழி:	இல்ைலயில்ைல;	உம் ைடய	கண்ணின்	பார்ைவதான்	சற் க்	 ைறவாகத்
ேதான் கிற .	இதற் ன்	நீர்	பார்த்த	ஆபரணங்கேள	இைவகள்!

ேஸாேம	:	(மாதவராயரிடம்	எ த் க்	ெகாண் 	ேபாய்)	ஆகா!	நண்பேர!
நம்மிடத்தில்	இ ந் 	தி ட் ப்	ேபான	ஆபரணங்கைளப்	பார்த்தீர்களா?



மாத	:	ஆகா!	அப்ப யா!	சந்ேதாஷம்!	அ ம்	நம 	நல்ல	காலந்தான்!	இைவகள்
எவ்விதம்	இவர்களிடம்	வந்தி க்கக்	 ம்?

ேஸாேம:	(ேதாழியிடம்இரகசியமாக)	உண்ைமயில்	அப்ப த்தானா?	

ேதாழி	:	(இரகசியமாக)	உண்ைமயில்	அைவகேள!

ேஸாேம	:	நிச்சயந்தானா?

ேதாழி	:	சத்தியமாய்	அைவகேள!	

ேஸாேம	:	(சந்ேதாஷத் டன்)	ஸ்வாமி!	சந்ேதகேம	இல்ைல.	

மாத:	ஸகி!	உன்	வாயால்	ெசால்.	இ 	நிஜந்தானா?	
ேதாழி	:	நிஜேம!	

மாத	:	(சந்ேதாஷத் டன்)	ஆகா!	நல்ல	சங்கதி	ெதரிவித்தாய்	என்னிடத்தில்	எவர்
சந்ேதாஷ	சங்கதிையத்	ெதரிவிக்கிறார்கேளா,	அவைர	நான்	ெவ ங்ைக டன்
அ ப் வேத	இல்ைல.	இேதா	இந்த	ைவர	ேமாதிரத்ைத	எ த் க்	ெகாள்.	(தன்
விரலில்	ேமாதிரம்	இ ப்பதாய்	நிைனத் ,	இ க்கப்	பார்க்கிறார்.	இல்ைல
என்றறிந் 	ெவட்கமைடகிறார்)

வஸ	:	(ஒ றமாக)	ஆகா!	*தனத்ைத	ைவத் க்	ெகாள்வதற் 	இவர்	அல்லேவா
அ கமானவர்!	என்ன	தாராள	 ணம்.	அதனாேலதான்	சீக்கிரத்தில்	ஏைழயாய்
விட்டார்!	பணத்தில்	ஏைழயான	ேபாதி ம்	தையயில்	மாத்திரம்	இவர்	 ன்	ேபாலேவ
ேகா வரராய்	இ க்கிறார்.	இவைர	நான்	என்	மனதார	நிைனத் 	விட் ப்

ஷனாக	அைடயா	விட்டால்,	இந்த	ெஜன்மேம	வியர்த்தம்!

மாத	:	(தனக் ள்	விசனத்ேதா )	தன்	சந்ேதாஷ ம்	ேகாப ம்	யாெதா
பய மில்லாமல்	ேபா ம்	நிைலைமயில்	நித்திய	தரித்திரனாய்	இ ந் 	வாழ்வ ம்
ஒ 	வாழ்வாேமா!	இற கைள	இழந்த	பறைவக ம்,	இைலகைள	உதிர்த்த
மரங்க ம்,	இ ந்த	வீ ம்,	பிற க் க்	 கலமாக	வி ந்தளிக் ம்	நிைலைமயில்
இல்லாத	தரித்திர க் 	சமானமானைவ.

ேஸாேம	:	அம்மா	நைககள்	கள 	ேபான	ேபா 	இவற்ைற	என்	அங்கவஸ்திரத்தில்
ட்ைடக்	கட் 	ைவத்தி ந்ேதன்.	தய 	ெசய் 	என்	வஸ்திரத்ைதக்	ெகா த்

வி ங்கள்.



வஸ	:	( ன்சிரிப்ேபா )	ஒ 	வஸ்திரந்தானா	ேவண் ம்.	ஒன்ப 	வஸ்திரங்கள்
த கிேறன்!	(வஸந்தேஸைன	ேதாழிையப்	பார்த் க்	கண்	ஜாைட	காட்ட
ேஸாேமஸைன	அைழத் க்	ெகாண் 	மைறவாகப்	ேபாய்	வி கிறாள்)

வஸ:	ஸ்வாமி	நைக	 ட்ைட	தி ட் ப்	ேபாயி க்க	அதற் ப்	பதிலாக	ேவெறான்ைற
ஏன்	அ ப்ப	ேவண் ம்?	அப்ப ச்	ெசய்வ 	அனாவசியமல்லவா?

மாத	:வி த்தம்:	ெசஞ் ட் 		

மங்ைகேய!	நன்ைம	மிக்க	மானினி	அவனி	தன்னில்	
மங்கிய	வறியன்	ெசால்ைல	மதிப்பவ	 ளேரா?	 ற் ம்	
சங்ைகேய	யைடவர்	வாய்ைம	சாற்றி ம்	ெபாய்யா	மின்னம்	
பங்கேம	 ரிவா	ெரள்கிப்	பதெரனக்	ெகாள்வ	ரன்ேனார்!		

ஸ்திரீ	ரத்னேம!	இைத	நான்	அ ப்பாவிட்டால்	என்ைன	இனி	யார்	மதிப்பார்கள்?
தி ட் ப்	ேபாய்விட்டெதன் 	நான்	ெசான்னால்	அைத	யாராவ 	நம் வார்களா?
ஏைழயின்	ெசால்	அம்பலம்	ஏ மா?	தனம்	இ ந்தால்	மாத்திரம்	மனித க் க்
ெகளரவேம	ஒழிய,	ெபா ளில்லாதவ க் ப்	 க ம்	இல்ைல	மதிப் மில்ைலேய!
அவன்	உண்ைமையச்	ெசான்ன	ேபாதி ம்,	அ 	ெபாய்யாகேவ	ேதான் ேம!

வஸ:	வி த்தம்:	சங்கராபாணம்		
மைறயவர்	மணிேய!	 ங்கள்மதிப்பிலாத்தனங்கள்	யா ம்
மைறந்தன	ேவ ெமன் 	மக ேமா	 க ம்	ேப ம்?
நிைறவழா	வரிய	நீர்ைம	நீங்கிடாச்	ெசல்வ	மாகக்	
ைறவினி	 ங்கட்	 ண்ேடா	ேகாதிலாக்	 ணத்தின்	ேமேலாய்	

பிர !	தங்க க் த்	ெதரியாத 	ஒன் ம்	இல்ைல.	உலகத்தில்	யாவ ம்,
தனவந்தர்கைளேய	மதிக்கிறார்கள்	என்ப ம்	ஏைழகைள	இகழ்ந்
அவமதிக்கிறார்கள்	என்ப ம்	 ற் ம்	நிஜமல்ல.	ஒ வன்	பரம	தரித்திரனாய்
இ ந்த	ேபாதி ம்	அவனிடத்தில்	நற் ண	நல்ெலா க்க ம்	நீதி	ெநறி	வ வாமல்
நடக் ம்	மேனாதிட ம்	இ க் மாயின்,	ஜனங்கள்	அவைன	எவ்வளேவா	பாராட் ப்
ெப ைமப்ப த் கிறார்கள்.	ஒ 	தனிகனிடத்தில்	நற் ணம்	இல்லாவிட்டால்,
ஜனங்கள்	ெவளிக் 	அைதக்	காட்டாமல்	அவைன	ேமன்ைமப்ப த்தின	ேபாதி ம்,
உள் ற	அவைன	இகழ்வேத	உலக	இயல் .	ஆைகயால்,	தங்கம்	 ப்ைபயில்	கிடந்த
ேபாதி ம்	அதன்	அ ைம	ெப ைமகள்	ஒ 	நா ம்	அதற்கில்லாமல்	ேபாகா.



எவேரா	நன்றியற்ற	சிலர்	உங்கைள	மறந்த	ேபாதி ம்,	இந்த	நகரத்தினர்	ெப ம்
பால ம்	உங்க ைடய	ேமன்ைமைய	நிைனத்த	வண்ணம்	இ க்கின்றனர்.	ஸ்வாமி
பிற க் க்	ெகா க்கப்	ெபா ள்	இல்ைலேய	என் 	தாங்கள்	இனிச்	சிறி ம்
கவைலப்பட	ேவண்	டாம்.	இந்த	அ ைமக் 	ஏராளமாக	ெபா ள்கள்	ேதைவக்
அதிகமாகக்	 விந் 	கிடக்கின்றன.	அவற்ைறத்	தங்க க் 	அர்ப்பணம்	ெசய்
விட்ேடன்.	அவற்ைற	இனித்	தங்கள்	இச்ைசப்	ப 	உபேயாகித் க்	ெகாள்ளலாம்.
தாங்கள்	இதற்காகச்	சிறி ம்	வ ந்த	ேவண்டாம்.

மாத	:	(தனக் ள்)	ஆகா!	என்ன	ேமன்ைமக்	 ணம்	கற்பாைறயில்	தாமைர
த்தைதப்	ேபால ம்,	ஆலகால	விஷத்ைதக்	ெகாண்ட	ஸர்ப்பத்தின்	தைலயில்

மாணிக்கம்	உண்டான 	ேபால ம்,	ஈவிரக்கம்	என்பேத	இல்லாத	தாஸியின்
லத்தில்	இவ்விதமான	உத்தமி	வந் தித்த 	விந்ைதயி ம்	விந்ைதேய!	(உரக்க)

ேஹ!	ெபண்மணி	வஸந்தேஸைன!	உன் ைடய	அழகிய	ெமாழிையக்	ேகட் ப்
பரமானந்தம்	அைடந்ேதன்!	இவ்வள 	தைய	எவ க் 	உண்டா ம்
நற் ணவதியாகிய	நீ,	நீ ழி	இன்பம்	அ பவித் 	வாழ	அந்த	ஈ வரன்
அ க்கிரகிப்பானாக!	மாேத	நான்	இ வைரயில்	பிற க் க்	ெகா த்தறிேவேன
ெயாழிய	எவரிடத் ம்	வாங்கி	அறிேயன்.	எப்ெபா ைள ம்	நாம்	நியாயமான
வழியில்	சம்பாதித் ச்	ெசல 	ெசய்தல்	ேவண் ேம	ஒழிய	அன்னிய ைடய
ெசல்வத்ைத	நாம்	இப்ப க்	கவ தல்	தி ட்டா ம்.	ஆகா!	நல்ல	காரியம்	ெசய்யச்
ெசால் கிறாய்!	என்னிடத்தில்	அந்தரங்க	அபிமானம்	ைவத்தவளாய்க்	காணப்ப ம்
நீ	எனக் 	இவ்விதமான	தீங்ைக	நிைனக்கலாமா?	நீ	எனக் 	உதவி	ெசய்வதாய்
வாயினால்	ெசான்ன	அந்த	அன்பான	ெமாழி ம்,	நிைனத்த	நல்ல	நிைன ேம
ேபா ம்.	நான்	அவற்ைற	அைடந் 	தனிகனானதி ம்	அதிகம்	ெப மகிழ்ச்சி
அைடந்ேதன்.

வஸ	:	ஸ்வாமி	என்ைன	அன்னியளாகப்	பாவிக்கக்	 டா !	நான்	சதா	கால ம்
இைடவிடாமல்	தங்கள்	உ வத்ைதேய	என்	மனதில்	ைவத் 	அைதேய	ெதய்வமாக
மதித் 	வழிபட் த்	தங்கைளப்	பற்றி	மனனஞ்	ெசய்வைதேய	ேபரின்பமாய்	மதித்
வ கிேறன்.	தங்கைளப்	பார்த் த்	தங்கள்	ேமன்ைமையப்	பற்றி	உணர்ந்த	பின்
இந்தச்	சரீரத்ைதத்	தங்க க்ெகன்ேற	அர்ப்பணம்	ெசய் 	விட்ேடன்.	ஆைகயால்
என்ைன	அங்கீகரித் த்	தங்க க் ப்	பணி	 ரிபவளாய்	ைவத் க்	ெகாண்
என்ைன	ஈேடற்ற	ேவண்	 ம்.	தங்க க் 	ஆயிரம்	ேகா 	நமஸ்காரம்
தங்களிடத்தில்	ெசன்ற	மன 	இனி	ேவ 	யாரிடத்தி ம்	இந்த	உயிரழிவதாய்
இ ந்தா ம்	ெசல்லா .	என் ைடய	ஏராளமான	ெசல்வத்ைத ம்	என் ைடய
ஸ்ரீதனமாக	ஏற் க்	ெகாண் 	இனித்	தாங்கள்	 ன்பத்ைத ம்,	மனக்	கவைல ம்
நீக்கி	இன் ற் 	வாழலாம்.	



மாத	:	என்ன	ஆச்சரியம்!	இ 	எங் ம்	நடக்காத	விந்ைதயாய்	இ க்கிறேத!	பரம
தரித்திரனாகிய	என்ைனக்	 ல	ஸ்திரீ ம்	மணக்க	இச்ைசப்பட	மாட்டாேள.	அப்ப
இ க்கப்	பணத்திேலேய	கண் ங்	க த் மாய்	உள்ள	தாஸி	 லத்தில்	உதித்த	நீ
வி ம் வ 	நம்பத்	த ந்ததாய்	இல்ைலேய!	உன் ைடய	ேபரழைகக்	கண்
மயங்கி	உன்மீ 	ஆைச	ெகாண் 	எத்தைனேயா	தனவந்தர்கள்	உன்	மாளிைகயின்
வாசலில்	உன 	தயவிற்காகக்	காத்தி ப்பார்கேள!	அரசன்	ைமத் னன்	என்றால்
நகரேம	ந ங் ம்.	அவைன ம்	அவமதிக்கிறாய்!	இெதன்ன	விேனாதம்!	இவ்வள
ேமன்ைமகைள	அலட்சியம்	ெசய் 	விட் 	என்ைன	நா வதின்	காரணெமன்ன?
இ 	கனேவா?	அல்ல 	நிைன 	தாேனா?	இப்ப ம்	நடக் ேமா?	இ வைரயில்	நீ
என்னிடத்தில்	உண்ைமயாய்ப்	ேபசியதாக	நிைனத்ேதன்.	இப்ெபா ேத	அைத
உள்ளப 	அறிந்ேதன்.	நான்	தரித்திரன்	என் 	நீ ம்	என்ைன	ேஹளனம்	ெசய்கிறாய்
ேபால்	இ க்கிற .

வஸ	:	(காைதப்	ெபாத்திக்	ெகாண் )	அடாடா!	எவ்வள 	க ரமான	வார்த்ைதகள்!
ஸ்வாமி!	நான்	ெசான்ன 	எல்லாம்	உண்ைமேய	அன்றி	அ 	அள ம்	ெபாய்யல்ல.
ற்றி ம்	சத்யம்.	தங்கள்	விேராதி ம்	தங்க க் 	மனக்	கவைல	உண்டாக்க

அஞ்சிப்	பின்வாங் வாேன.	அப்ப 	இ க்க,	நான்	அைதச்	ெசய்ேவனா?
தங்க ைடய	பாத	சாஷியாகச்	ெசால்கிேறன்.	நான்	தங்கள்	ேபரிேலேய	காதல்
ெகாண் 	ெந 	நாளாய்	இேத	ேநாயால்	வா 	வதங்கிக்	கிடக்கிேறன்.	தாங்கள்
என்ைன	உல்லங்கனம்	ெசய் 	விட்டால்	எனக் 	ேவ 	 கலில்ைல.	நான்
மற்றவர்கைளப்	ேபாலப்	பணத்திற்காக	வி ம் பவள்	அல்ல	 ணத்திற்காக
வி ம் கிேறன்	என்ைன	எப்ப யாயி	 ம்	ஏற் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	நான்
இனிேமல்	தி ம்பி	என்	மாளிைகக் ப்	ேபாக	மாட்ேடன்.

மாத	:	மாதரசி!	எத்தைனேயா	ேகா 	தவம்	ெசய் 	அதன்	பயனாய்க்	கிைடக்கத்
த ந்த	உன்ைன ம்	உன்	ஐ வரியத்ைத ம்	ேவண்டாெமன் 	நான்	ெசால்ல	ேவண்
இ ப்பைதப்	பற்றிப்	ெபரி ம்	வ ந் கிேறன்.	என்ைன	மன்னிக்க	ேவண் ம்.

வஸ	:	பிரேபா!	பிறர்	காலில்	ேகவலம்	ஒ 	 ள்	ைதப்பைதக்	கண் 	ெபாறாமல்
வ ந்தி	இள ம்	தங்க ைடய	தயாளமான 	என்	விஷயத்தில்	மாத்திரம்	ஏன்
இரக்கம்	ெகாள்ள	வில்ைல?	இ 	என்	அதிர்ஷ்ட	ஹீனேமா?	ஏன்	என்னிடத்தில்
தங்க க் 	இவ்வள 	வி ப்பமின்ைம!	என்னிடத்தில்	யாதாயி ம்	 ற்றம்
ைறபா கைளக்	கண் ர்கேளா?	நான்	கற்பில்	தவறி	நடந்தி க்கலாம்	என்

நிைனக்கிறீர்கேளா?	எங் ம்	நிைறந்தி க் ம்	ஸர்ேவ வரன்	ஸா ியாகச்
ெசால் கிேறன்.	நான்	அறி 	ெபற்ற	 தல்	இ வைரயில்	தங்கைள	அன்றி	பிற

ஷைர	மனதினால்	நிைனத்த ம்	இல்ைல;	வாயால்	 றித்த ம்	இல்ைல;
ேதகத்தால்	பரிசித்த ம்	இல்ைல;	இ 	உ தி!	இ 	சத்தியம்!	தாங்கேள	எனக்



நாதன்;	தாய்;	தந்ைத;	நண்பர்;	உறவினர்	 தலிய	யாவ ம்	தாங்கேள!	நான்
ெதா ம்	கட ம்	தாங்கேள!	இந்தப்	பிறப்பில்	நான்	தங்கைள	அன்றி	ேவ
எவைர ம்	வி ம்ேபன்.	தங்கள்	ேமற்ெகாண்ட	ஆைசெயன் ம்	தீயால்	க கித்
வ ம்	எனக் 	உயிர்ப்	பிக்ைஷ	ெகா த் க்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்.	த மப்	பிரேபா!

மாத	:	ஆகா	என்ன	ெசய்ேவன்?	ஈ வரா	இெதன்ன	என்ைன	இவ்விதமான	த ம
சங்கடத்தில்	ைவத் ச்	ேசாதைன	ெசய்கிறாய்?	ேஹ!	மங்ைகயர்க்கரசி!	வ ந்த
ேவண்டாம்.	உன்னிடத்தில்	ஏேதா	களங்கம்	இ க்கிறெதன் 	நிைனத் 	உன்ைன
ம க்கவில்ைல.	உன்ைனப்	ேபான்ற	உத்தமிைய	அைடவைத	அரசர்க ம்	கிட்டாத
பாக்கியமாக	மதிப்பார்கேள!	அப்ப 	இ க்க	நான்	ேவண்டாெமன் 	ெசால்ேவேனா!

வஸ	:	அப்ப யானால்	உயர்	 லத்	 தித்ேதாராகிய	அந்தணர்	ேகவலம்	தாழ்ந்த
வ ப்பிற் ரிய	என்ைன	அங்கீகரிப்ப 	தவ 	என் 	மதிக்கிறீர்கேளா?

மாத	:	ெபண்மணி!	அப்ப யல்ல!	கட ளால்	பைடக்கப்பட்ட	யாவ ம்
சமமானவர்கேள!	உயர்	 லத்தினரிடத்தி ம்,	பைறயரிடத்தி ம்,
ெபண்பாலரிடத் ம்,	 ழந்ைதகளிடத்தி ம்,	ஈ வர ைடய்	அம்சமாகிய
ஜீவாத்மாேவ	இ க்கின்ற .	நமக் 	மாையயால்	ெவவ்ேவறாகத்	ேதான்றி ம்
ஆத்மாக்கள்	எல்லாம்	ஒன்ேற.	இந்த	உண்ைமைய	அறிந் 	எல்லாைர ம்	சமமாக
மதித் 	யாவரிடத் ம்	தையேயா ம்	அன்ேபா ம்	நடந் 	ெகாள்பவர்கேள
அந்தணர்.	அந்தணர்	என்ப 	 ளிர்ந்த	அழகிய	தன்ைம	உைடயவர்க க் க்
காரணப்	ெபயர்.	ஆதலால்	அவர்கள்	கீழ்	வ ப்பி ள்ள	பிறைரத்	தம்	வழிகளில்
தி ப்பி,	 லால்	ம த்தல்,	கற்றல்	 தலிய	நல்ெலா க்கங்களில்	பயிற்றிக்	காலக்
கிரமத்தில்	அவர்கைளத்	தம் டன்	ேசர்த் க்	ெகாள்ளக்	கடவர்கள்	என்ப 	பற்றி,
அவர்கள்	மற்ற	 ன் 	வ ணத்தார்களிடத்தி ம்	மணம்	 ரிந் 	ெகாள்ளலாம்
என் 	ஏற்ப த்தி	இ க்கிறார்கள்.	ஆைகயால்	நான்	 லத்தின்	உயர் 	தாழ்ைவப்
பற்றி	நிைனக்கேவ	இல்ைல.	நான்	ஏற்ெகனேவ	ஒ த்திைய	மணந்த	கிரகஸ்தன்
என்ப 	உனக் த்	ெதரியாெதன் 	நிைனக்கிேறன்.	சகல	உத்தம	 ணங்க ம்
நிைறந்த	மைனவியி க்க,	இந்தக்	காரியத்ைதச்	ெசய் 	அவள்	மனதிற் 	ஆறாத்
யைரத்	த வ 	த மமா மா?	இைத	நீேய	ேயாசைன	ெசய் 	பார்.

வஸ	:	(மிக	வ ந்தி)	என்	பிராண	நாதா	தாங்கள்	என்ைன	இப்ப ச்	ேசாதைன
ெசய்தால்,	ேபைதயாகிய	நான்	என்ன	ெசய்யக்	 ம்?	ஒேர	 ஷைன	நிைனத்
மணக்க	ேவண் ம்	என்ப 	ஸ்திரீக க் 	மாத்திரேம	ஒழியப்	 ஷர்கள்	ஒ
மைனவி	உயி டன்	இ க்ைகயிேலேய,	மற்றவைர	 ைறப்ப 	மணந் 	ெகாள்ளலாம்
அல்லேவா!	ஒ 	ஸ்திரீ	தன்	கணவன்	இ க் ம்	ெபா 	ேவெறா வைன
மணத்தல்	 யா .	இந்த	விஷயத்	தில்	ஸ்திரீ	 ஷர்க க் 	வித்தியாசம்



உண் .	ஆைகயால்,	என்ைன	ஏற் க்	ெகாள்வ 	சாஸ்திரத்திற் ம்	விேராதம்
ஆகா .	என்ைன	அலட்சியம்	ெசய் 	ம த் 	விட்டால்,	நான்	இந்த	உயிைரச்
மந் 	வ ந்தி	வாழ	ேவண் ம்.	தங்கைளேய	நிைனத் 	நிைனத் 	தங்கள்

ெபா ட்டாகேவ	உயிைர	விட் 	வி வேத	உ தி.	ஆகா!	தாங்கள்	ம க்க	ம க்க,
என்	மனம்	ப ம்	பாட்ைட	என்னெவன் 	விவரிப்ேபன்	என்	உயிர்	இப்ெபா ேத	ேபாய்
வி ம்	ேபால்	இ க்கிற !	என்	ஆ யிர்	நாதா!	உன்	இச்ைசப்	ப 	ஆகட் ம்	என்
தங்கள்	இனிய	வாயால்	ஒ 	ெமாழி	 றி	என்ைன	இந்த	இடர்க்	கடலில்	இ ந்
ைக	 க்கி	விடக்	 டாதா?	ஏைழயின்	 கத்ைதப்	பா ங்கள்.	பிர 	தங்கைளேய
எண்ணி	எண்ணிப்	 ண்ணான	என்	மனைத	ஏற் க்	ெகாண்ேடன்	என் ம்	அந்த
ெமாழி	அ ைதச்	ெசாரிந் 	உய்விக்கக்	 டாதா?	இேதா	தங்கைள	ஆயிரம்
தடைவ	ேசவித் 	வணங் கிேறன்.	

மாத:	ஹா.	ஈ வரா	க ணாநிதி!	இ ம்	உன்	ேசாதைனேயா?	கற்பிற்
அரசியாகிய	என்	பிராண	 ந்தரியின்	மனைத	வ த்த	நிைனப்ேபேனா?	இவள்
ப ம்	பாட்ைடக்	காண	என்	மனம்	தத்தளிக்கிறேத	என்ன	ெசய்ேவன்:	ஹா.
ெஜகதீசா!	( ர்ச்சித் 	வி கிறார்)	

வஸ	:	( த் )	ஐேயா!	என்ன	சம்பவித்தேதா	ெதரிய	வில்ைலேய	என்	 ைர
ர்ச்சித் 	வி ந் 	விட்டாேர!	ஓய்	ேஸாேமசேர!	அ 	ேதாழி!	சீக்கிரம்	வா ங்கள்

(ைகையப்	பிைசந் 	ெகாண் )	சீக்கிரம்	வா ங்கள்	நம 	எஜமானர்	மயங்கி
வி ந் 	விட்டார்.	(யாவ ம்	ஓ 	வ கிறார்கள்)
-----------------------		
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இடம்	:	மாதவராய ைடய	மாளிைக.
காலம்	:	ம நாள்	காைல.

(வஸந்தேஸைன	ஒ 	சயனத்தில்	நித்திைர	ெசய்யத்	ேதாழி	அ கில்	நிற்கிறாள்.)
ேதாழி	:	அம்மா	ெபா 	வி ந் 	ெந ேநரமாய்	விட்	டேத!	விழித் க்	ெகாண்
பா ங்கள்.
வஸ	:	(கண்ைணத்	 ைடத் க்	ெகாண் 	விழிக்கிறாள்)	ஆகா!	இப்ெபா
தாேன	சயனித் க்	ெகாண்ேடன்.	இதற் ள்	ெபா 	வி ந் 	இவ்வள 	ேநரமாகி
விட்டேத!	என்ன	ெவட்கக்	ேக !	நான்	இவ்வள 	ேநரம்	 யி வைதக்	கண்ட	நம
எஜமானர்,	என்ைனப்	பற்றி	எவ்விதமான	அபிப்பிராயம்	ெகாண்	டாேரா
ெதரியவில்ைலேய!	அவர்	ேதகம்	எப்ப 	இ க்கிறேதா	ெதரியவில்ைலேய!	இரவில்
அவைர	 ர்ச்ைச	ெதளிவித் ச்	சயனத்தில்	ப க்கச்	ெசய் 	ெந ேநரம்	நான்
அவ க் 	அ கில்	ைசத்திேயாபசாரம்	ெசய் 	ெகாண் ந்ேதன்.	நான்	நிற்பைதப்
ெபாறாமல்,	என்ைன ம்	நித்திைர	ெசய் ம்ப 	அ ப்பினார்.	அவைரத்	தி ம்ப ம்
பாராமல்	நான்	ெந ேநரம்	 ங்கி	விட்	ேடேன!	நீ	உடேன	ேபாய்	அவர்	விழித் க்
ெகாண்டாரா	என் 	பார்த் 	விட் 	வா!	(ேதாழி	ேபாகிறாள்)

வஸ	:	(தனக் ள்)	ஆகா!	என்ன	இவ ைடய	மேனா தி!	இவர்	ஏக	பத்தினி
விரதத்ைதப்	 ண்டவராக	இ க்கிறாேர!	இவர்	மனைத	நான்	எப்ப 	மாற்றப்
ேபாகிேறன்?	ஈ வரா!	திக்கற்ற	ஏைழயான	எனக் 	நீர்தான்	 ைண	இ ந் 	என்
இச்ைசையப்	 ர்த்தி	ெசய்விக்க	ேவண் ம்.	(ேதாழி	வ கிறாள்)

ேதாழி:	அம்மா!	அவர்	நம் ைடய	நகரத்திய	 ஞ்ேசாைலக் 	அ கில்	இ க் ம்
தன் ைடய	உத்தியான	வனத்திற் ப்	ேபாய்	விட்டார்.	நீங்கள்	இரவில்	அவ க் ச்
ெசய்த	உபசரைணக க் 	அவர்	ெபரி ம்	நன்றி	பாராட் கிறாராம்.	ெவளியில்
ேபா ன்	உங்க டன்	ெதரிவித் ப்	ேபாக	நிைனத்தாராம்.	நித்திைரயில்	இ ந்த
உங்கைள	எ ப்ப	மனம்	இல்லாதவராய்ப்	ேபாய்	விட்டாராம்.	நீங்கள்	அவைரப்	பார்க்க
வி ம்பினால்	தன 	ெபட் 	வண் யில்	ைவத் 	அவ்விடத்திற் 	அைழத்
வ ம்ப 	தன் ைடய	ேவைலக்கார க் க்	கட்டைள	இட் ப்	ேபாய்	இ க்கிறாராம்.

வஸ	:	மிக ம்	சந்ேதாஷம்.	அவ ைடய	ேதேஜா	மயமான	அழைக	நான்	இன்னம்
ர்த்தியாக	என்	கண்ணாரப்	பார்க்க	வில்ைல.	இன் 	என்	கண்க க் 	நல்ல

வி ந் 	ெசய்கிேறன்.	இ 	எந்த	இடம்?	ெபாக்கிஷம்	ைவக் ம்	இடத்ைதப்	ேபாலக்



காணப்ப கிறேத!	ஆகா!	அவர்	என்	ேபரில்	எவ்வள 	மதிப் 	ைவத்தி க்கிறார்
மிக ம்	அந்தரங்கமான	இடத்தில்	அல்லேவா	 ைழந் 	சயனித் க்
ெகாண் க்கிேறன்.

ேதாழி	:	அந்தரங்கமான	இடத்தில்	மாத்திரம்	அல்ல:	ஒவ்ெவா வ ைடய
ஹி தயத்திற் ள் ம்	 ைழந் 	விட் ர்கள்!

வஸ:	இல்ைல,	இல்ைல.	இவைரச்	ேசர்ந்தவர்கள்	என்	ேபரில்	ேகாபம்
ெகாண் ப்பார்கேளா	என்னேமா	ெதரியவில்ைல!

ேதாழி:	அவர்க க் 	இனிேமேலதான்	ஒ 	ேவைள	வ த்தம்	உண்டா ம்.	

வஸ	:	ஏன்?

ேதாழி	:	நீங்கள்	 றப்பட் ப்	ேபாவதினால்.

வஸ	:	ஆகா!	அப்ப யா!	மற்றவர்க ம்	என்ைன	அவ்வள 	வி ம் கிறார்களா
அ ம்	ஒ 	பாக்கியந்தான்.	அவ ைடய	மைனவியாகிய	உத்தமி	என்ைன	இரவில்
பார்த்த	ெபா ,	என்னிடத்தில்	அன்பான	 கத்ைதக்	காட் 	எனக் 	எவ்வள
உபசாரம்	ெசய்தார்கள்.	 ஷ க் த்	த ந்த	மைனவிேய!	நற் ணேம	நிைறந்த
இவர்கைள	விட் ப்	பிரிந் 	ேபாக	சகிக்கவில்ைல.	அ 	ஸகி!	இேதா	இந்த	ைவர
ஸரத்ைத	எ த் க்	ெகாண் 	ேபாய்	என் ைடய	அரிய	சேகாதரியாகிய
ேகாகிலத்தினிடம்	ேசர்ப்பித் ,	நான்	மாதவராய ைடய	பணிப்	ெபண்	என் ம்,
ேகாகிலத்தின்	அ ைம	என் ம்	ெதரிவித் ,	இந்த	மாைல	எந்தக்	க த்திற்
உரியேதா	அைத	இந்த	ஸரத்தால்	அலங்கரித் க்	ெகாள்ள	நான்	ேவண் யதாய்க்
ேகட் க்	ெகாள்.

ேதாழி	:	நம 	எஜமான க் 	இ 	தி ப்தியாய்	இராேத.

வஸ	:	அவர்	என்மீ 	ஒ கா ம்	வ த்தப்பட	மாட்டார்.	நான்	ெசால்வைதச்	ெசால்.	.

ேதாழி	:	ஆக்ைஞ!	(ேபாய்த்	தி ம்பி	வ கிறாள்)

ேதாழி:	அம்மணி	ஸரத்ைத	வாங்கிக்	ெகாள்ளேவ	மாட்ேடன்	என் 	ெசால்லி
விட்டார்கள்.	தான்	தன்	கணவைன ம்	கற்ைப ேம	ஆபரணங்களாக
மதிப்பதாக ம்,	இைதப்	பற்றிச்	சிறி ம்	கவைலப்	படவில்ைல	என் ம்	ெசால்லித்
த த்தார்கள்	நான்	வற் த்திக்	ெகா த் 	விட் 	வந்தி க்கிேறன்.	அேதா



பார்த்தீர்களா	நம் ைடய	எஜமானரின்	 ழந்ைத	வ கிறார்!
(சி பாலன்	என் ம்	 ழந்ைத	விசனத் டன்	வ கிறான்.	ேகாமளா	ஒ 	மண்
வண் ைய	இ த் க்	ெகாண் 	வ கிறாள்)

ேகாம	:	 ழந்தாய்!	வண் யில்	உட்கார்ந் 	ெகாள்	நான்	இ க்கிேறன்.
ழந்ைத	:	(ேகாபத் டன்)	எனக் 	இந்த	வண் 	ேவண்டாம்	ேபா!	அ த்த	வீட்

வாஸுேதவன்	ெபான்	வண் 	ைவத்தி க்கிறான்	எனக் 	மாத்திரம்	மண்
வண் ேயா!	எனக் 	ேவண்டாம்	ேபா.	(அ கிறான்)

ேகாம	:	 ழந்ைத!	அழாேத	அப்பா!	அ த்த	வீட் க்காரன்	ேகா வரன்.
அவ க் 	ெபான்	நிைறய	இ க்கிற .	ெபான்	வண் 	ெசய்
ெகா த்தி க்கிறான்.	ெபான் க் 	நாம்	எங்ேக	ேபாகிற ?	உன் ைடய	தந்ைத
ம ப ம்	தனவந்தரா ம்	வைரயில்	ெபா த் க்	ெகாள்.	உடேன	உனக் ம்	ெபான்
வண் 	வாங்கிக்	ெகா ப்பார்.	அழாேத!	ேவண்டாம்!	அேதா	பார்;	அங்ேக	யார்
நிற்கிறார்கள்	பார்	அவர்கைள	உனக் த்	ெதரி மா?

ழ	:	(ேகாபத்ேதா )	நான்	பார்க்க	மாட்ேடன்	ேபா.

வஸ	:	ஆகா!	என்ன	அழ !	யாேர	அழ க் 	அழ 	ெசய்வார்?	சரியான	ஆைட
ஆபரணங்கள்	ஒன் ம்	இல்லா	விட்டா	 ம்	இவ ைடய	இயற்ைக	அழ ம்
கவசீகர ம்	யா க் 	வ ம்?	(ைககைள	நீட் )	கண்ேண!	இங்ேக	வா!	(எ த்

ம 	யில்	ைவத் க்	ெகாண் 	 த்தமி கிறாள்)	ஆகா!	தன்	பிதாைவப்	ேபாலேவ
இ க்கிறாேன!	 ழந்ைத	எங்ேக	ஒ 	 த்தங்	ெகா .

ழ	:	(ேகாபத்ேதா )	மாட்ேடன்	ேபா.
ேகாம	:	அவ க் 	இப்ெபா 	ேகாபேவைள;	அ த்த	வீட் 	வாஸுேதவன்
ைவத்தி க் ம்	ெபான்வண் ையப்	ேபாலத்	தனக் ம்	ேவண் மாம்.	அதற்காக
அ கிறான்.	நான்	ெசய் 	ெகா த்த	அந்த	மண்	வண் 	ேவண்டாமாம்.

வஸ	:ெபற்ேறாரின்	ஏழ்ைமைய	 ழந்ைத	எப்ப 	அறியப்	ேபாகிற !	கண்ேண!
அழாேத;	உனக் ப்	ெபான்	வண் 	தாேன	ேவண் ம்?	நான்	வாங்கித்	த கிேறன்.
எங்ேக	ஒ 	 த்தங்	ெகா .	

ழ	:	அம்மா!	இந்தம்மாள்	யார்?

வஸ	:	நான்	உன்	பிதாவின்	ேமன்ைமக்	 ணமான	ஐ வரியத்தினால்	விைலக்
வாங்கப்பட்ட	பணிப்ெபண்.



ேகாம	:	 ழந்ைத!	இவர்க ம்	உன் ைடய	அம்மாள்தான்.	

ழ	:	நீ	ெபாய்	ெசால் கிறாய்.	என் ைடய	அம்மாளாய்	இ ந்தால்,	அழகான
இத்தைன	ஆைடயாபரணம்	இ க்காேத!	

வஸ	:	ஆகா!	நம் ைடய	எஜமானர்	ெசல்வாக்கில்	இ ந்தைத	இவன்
கண்டதில்ைல	அல்லவா!	ஏழ்ைம	நிைலைமயிேலேய	பிறந் 	வளர்ந்தவன்.
(தன்ஆபரணங்கைள	எல்லாம்	கழற்றி	வி கிறாள்)	இப்ெபா 	பார்த்தாயா
என்ைன?	இப்ெபா 	உனக் 	நான்	அம்மாைளப்	ேபால	இ க்கிேறனா?	இந்த
ஆபரணங்கைள	நீ	எ த் க்	ெகாண் 	ேபாய்	ெபான்	வண் 	வாங்கிக்	ெகாள்.
(அவைன	மார்பில்	அைனத் 	 த்தமிட் 	ஆனந்தக்	கண்ணீர்	வி கிறாள்)

ழ:	நீதான்	நைககைளக்	ெகா க்கிறதற்காக	அ கிறாேய!	எனக் 	ேவண்டாம்
ேபா!

வஸ	:	(கண்ைணத் ைடத் க்	ெகாண் )	கண்ேண!	பாக்கியேம!	நான்
அழவில்ைல.	நீ	இைவகைள	எ த் க்	ெகாண் 	ேபாய்	ெபான்	வண் 	வாங்கிக்
ெகாள்.	(நைககைள	வண் யில்	நிறப் கிறாள்)	

ழ:	நீ	இப்ெபா 	ெகா ப்பாய்;	தி ம்பக்	ேகட்பாய்;	எனக் 	ேவண்டாம்.

வஸ	:	நான்	இனிேமல்	ேகட்கேவ	மாட்ேடன்.	நிச்சயம்.	

ழ	:	இந்த	நைககளால்	வண் 	எப்ப ச்	ெசய்கிற !	என் ைடய	அம்மாள்
ேகாபித் க்	ெகாள்வாள்.	எனக் 	ேவண்டாம்.	நீேய	எ த் க்	ெகாள்.	
வஸ	:	அம்மாள்	ேகாபித் க்	ெகாள்ள	மாட்டார்கள்.	இைவகைளத்	தட்டானிடம்
விற் 	விட் ப்	ெபான்	வாங்கி	வண் 	ெசய் 	ெகாள்ளலாம்.	எ த் க்	ெகாண்
ேபா.

ழ	:	சரி;	அப்ப யானால்	எ த் க்	ெகாண் 	ேபாகட் மா?	நீ	அழ	மாட்டாேய.
அ தால்	எனக் 	ேவண்டாம்.

வஸ	:	ஆகா!	பிதாைவப்	ேபாலப்	பிறர்	மனம்	வ ந்த	சகியாதவன்.	–	கண்ேண!	நான்
அழவில்ைல.	நீ	எ த் க்	ெகாண் 	ேபா!	நான்	ம ப 	வ ம்	ேபா 	நீ	எனக்
ெபான்	வண் ையக்	காட்ட	ேவண் ம்!	காட் கிறாயா?



ழ	:	(சந்ேதாஷத் டன்)	காட் கிேறன்.	இைத	அம்மாளிடம்	காட்டப்	ேபாகிேறன்.

(ஆபரணங்க டன்	வண் ைய	இ த் க்	ெகாண் 	ேவகமாய்ப்	ேபாய்	வி கிறான்.
ேகாமளா ம்	அவைனத்	ெதாடர்ந் 	ெசன் 	சற் 	ேநரத்தில்	தி ம்பி	வ கிறாள்.)

ேகாம	:	அம்மா!	வாசலில்	 ணசீலன்	ெபட் 	வண் ையத்	தயார்	ெசய்
ைவத்தி க்கிறான்.

ഖஸ	:	என் ைடய	உைடகைளச்	சீர்தி த்திக்	ெகாண் 	இேதா	வந் 	விட்ேடன்.
(மைறவில்	ேபாகிறாள்)
(வீட் 	வாசலில்	 ணசீலன்	வண் டன்	நிற்கிறான்)

ணசீலன்	:	(தனக் ள்	அடாடா!	வண் க் ள்	ேபா ம்	ெமத்ைதையப்	ேபாட் க்
ெகாண் 	வர	மறந் 	விட்ேடன்;	நல்ல	ேவைள;	சமயத்தில்	நிைனவிற் 	வந்த .
எ கள்	ஓ வதற் த்	 க்கின்றன.	வண் ைய	நி த்தி	விட் ப்	ேபாக	
யா ,	என் ைடய	வீட் ற் ப்	*ேபாய்	ெமத்ைதையப்	ேபாட் க்	ெகாண் 	இேதா
வந் 	வி கிேறன்.	(வண் ைய	ஓட் ச்	ெசல்கிறான்)
அந்த	சமயத்தில்	வீரேசன ைடய	ேவைலக்காரன்	பத்மநாபன்	ேவெறா 	ெபட்
வண் ைய	ஒட் க்	ெகாண் 	மாதவராய ைடய	வீட் 	வாசலிற் 	வ கிறான்.

பத்ம	:	(தனக் ள்)	என்ன	என் ைடய	 ட்டாள்தனம்!	எஜமான்	அவசரமாகப்
ஞ்ேசாைலக் 	வண் ையக்	ெகாண் 	வரச்	ெசான்னைதேய	நிைனத் க்

ெகாண் ந்ேதன்.	ெவற்றிைல	 ைகயிைல	எல்லாம்	எ த் க்	ெகாண் 	வர	மறந்
விட்ேடன்.	வாய்க் 	ஒன் ம்	இல்லாமல்	பித் ப்	பி த்த	மாதிரி	இ க்கிற .
ெகாஞ்ச ரத்தில்	ஒ 	கைடஇ ந்தைதப்	பார்த்ேதன்.	இேதா	மாதவராய ைடய
மாளிைக	இ க்கிற .	இதன்	வாசலில்	வண் ைய	நி த்தி	விட் க்	கைடக் ப்
ேபாய்	வ கிேறன்.
(வண் ைய	மாதவராயர்	வீட் 	வாசலில்	நி த்தி	விட் ப்	ேபாகிறான்.	அந்த
சமயத்தின்	வஸந்தேஸைன ம்	ேகாமளா ம்	அதற் 	அ கில்	வ கிறார்கள்.)

ேகாம:	அம்மா!	இேதா	வண் 	தயாராக	நிற்கிற ,	ஏறிக்	ெகாள் ங்கள்.
(வண் யின்	கதைவத்	திறக்கிறாள்)

வஸ:	(ஏறிக்	ெகாண் )	சரி!	நீ	உள்ேள	ேபா;	நான்	கதைவ	 க்	ெகாள்கிேறன்.
நைககைளக்	ெகா த்தைதப்	பற்றி	என்	 ைடய	சேகாதரி	ேகாபித் க்
ெகாள்ளாமல்	பார்த் க்	ெகாள்.	அ 	ேதாழி!	நீ	நம் ைடய	வீட் ற் ப்	ேபாய்,	நான்

ய	சீக்கிரம்	வ வதாகச்	ெசால்.



ேகாம	:	சரி!	உத்தர ப்ப 	ெசய்கிேறன்.	கதைவ	 க்	ெகாள் ங்கள்.
(வஸந்தேஸைன	கதைவ	 க்	ெகாள்ள,	ேகாமளா	வீட் ற் ள்	ேபாய்	வி கிறாள்.)
(பத்மநாபன்	தி ம்பி	வ கிறான்)	
(தனக் ள்)	அப்பா	இந்த	ெவற்றிைல	ேபாடா	விட்டால்	என்	பா 	ஆபத்தாய்
வி கிற !	நான்	கைடக் ப்	ேபானதினால்	கால	தாமஸமாய்	விட்ட .	எஜமான்
ேகாபித் க்	ெகாண் 	அ க்க	வ வான்;	ேவகமாய்	ஓட்டலாம்.	(வண் யில்	ஏறிக்
ெகாள்கிறான்)
(அந்த	சமயத்தில்	ஒ வன்	அ யில்	வ மா 	பைற	சாற் கிறான்)	

” ம்,	 ம்,	 ம்,	 ம்.	சிைறச்	சாைலயில்	விலங்கிடப்	பட் ந்த	பிரதாபன்
என் ம்	இைடயன்	காவற்காரைனக்	ெகான் 	விட் த்	தப்பி	ெவளியில்	ஓ
வந்தவன்	எங்ேகேயா	ஒளிந் 	ெகாண் க்கிறான்.	அவைனக்	காண்ேபார்	உடேன
பி த் ,	அரசனிடம்	ஒப் வித்தல்	ேவண் ய .	அப்ப ச்	ெசய்பவர்க க் ப்
ெப த்த	ெவ மதி	அளிக்கப்ப ம்.	 ம்,	 ம்,	 ம்,	 ம்.”	

பத்ம	:	(தனக் ள்	இங் 	என்னேமா	ெப த்த	 ழப்பமாய்	இ க்கிற .	இந்தப்
பைறயின்	சத்தத்ைதக்	ேகட் 	எ கள்	பயந் 	 க்கின்றன.	நான்	ேவகமாய்
ெவளியில்	ேபாய்	வி வேத	நல்லேத.
(வண் ைய	ஓட் க்	ெகாண் 	ேபாய்	வி கிறான்)	
(அ பட்ட	சங்கிலி டன்	பிரதாபன்	ஓ 	வ கிறான்)

பிரதா	:	(தனக் ள்)	அப்பா	இந்தச்	சங்கிலி டன்	ஓ 	வ வ 	எவ்வள 	க னமாக
இ க்கிற !	ெகா ங்ேகால்	மன்னனாகிய	இந்த	அரச ைடய	சிைறச்	சாைலயில்
இ ந் 	என்ைன	அந்தச்	சசி கேன	வி த்தான்!	அவன்	அல்லேவா	உண்ைமயான
நண்பன்!	இவ்வித	அக்கிரமம்	எந்தத்	ேதசத்தில்	நடக் ம்	எவேனா	ஒ 	ேஜாஸியன்
நான்	அரசனாகப்	ேபாகிேறன்	என் 	ெசால்லி	விட்டானாம்!	அதற்காக	என்ைனச்
சிைறயில்	அைடத் 	வி வதாம்!	நன்றாய்	இ க்கிற 	ேஜாஸியன்	ெசால்லி
விட்டால்	அதற் 	நான்	என்ன	ெசய்ேவன்?	இ 	என்	ேபரில்	எப்ப 	 ற்றம்	ஆ ம்?
நான்	என்	 ைசயில்	 ேயச்ைசயாக	இ ந்ேதன்.	இப்ெபா 	காராக்கிரக	வாசம்
கிைடத்தேத;	இ தான்	ைக	கண்ட	பலன்.	நான்	விதிவசத்தினால்	அரசனானால்
என்	விதிைய	அல்லேவா	சிைறச்சாைலயில்	அைடக்க	ேவண் ம்.	அல்ல 	இந்த
ேதசத்தரசன்	தன்	அரைச	இழக்க	ேநர்ந்த	தன் ைடய	தைலவிதிைய	நிைனத்
அல்லேவா	அழ	ேவண் ம்.	நல்ல	காரியம்	ெசய்தான்!	நான்	இப்ெபா 	எங்ேக
ஒளிந் 	ெகாள்கிற 	என்ைனத்	 ரத்திக்	ெகாண் 	பின்னால்	அேநகர்	ஓ
வ கிறார்கள்	இந்தப்	ெப த்த	மாளிைகயின்	வாசல்	திறந்தி ப்ப 	என்ைன
உள்ேள	வ ம்ப 	அைழப்பைதப்	ேபால்	இ க்கிற .	இதில்	 ைழந் 	கதவின்



ைலயில்	சற் 	மைறந் 	ெகாள் கிேறன்.	 ரத்திக்ெகாண் 	வ பவர்	ேபாய்
விடட் ம்.	

(மாதவராய ைடய	வீட் ன்	கத 	 ைலயின்	மைறந் 	ெகாள்கிறான்.	சற்
ேநரத்தில்	 ணசீலன்	வாசலில்	ெபட் 	வண் டன்	வந் 	நிற்கிறான்.)

ண	:	(உரக்கக்	 வி)	ேகாமளா	வண் 	வந் 	விட்ட !	வஸந்தேஸைன	அம்மாைள
வரச்ெசால்	ேநரமாகிற .	எஜமானர்	பங்களாவில்	காத் க்	ெகாண் ப்பார்.

பிரதா	:	(தனக் ள்)	சரி!	நல்ல	ேவைளதான்.	இேதா	இந்த	 	ெபட் 	வண்
நமக்காகத்தான்	கட ளால்	அ ப்பப்பட் 	இ ப்பதாகத்	ெதரிகிற .	இ ம்
பாக்கியந்தான்.	நல்ல 	ஒ 	காரியம்	ெசய்கிேறன்.	இதில்	யாேரா	ஒ 	ஸ்திரீ	ஏறிக்
ெகாண் 	ஊ க் 	ெவளியில்	இ க் ம்	பங்களாவிற் ப்	ேபாகிறாள்	ேபால்
இ க்கிற !	நான்	இதற் ள்	ஏறி	உட்கார்ந் 	ெகாள்கிேறன்.	அவள்	வந் 	ஏறினால்
என்ைன	ஊ க் 	ெவளியில்	ெகாண் 	ேபாய்	வி ம்ப 	மன்றா க்	ேகட் க்
ெகாள்கிேறன்.	(பிரதாபன்	பின் றமாக	வண் க் ள்	ஏறிக்	ெகாள்கிறான்.	அவன்
ேபரில்	இ ந்த	சங்கிலியின்	ஓைசையக்	ேகட்ட	 ணசீலன்,	வஸந்தேவைன	ஏறிக்
ெகாண்டதாக	நிைனக்கிறான்.)

ண:	(தனக் ள்)	இந்த	வஸந்தேஸைனயின்ேபரில்	எத்தைன	ஆபரணங்கள்	கலீர்
கலீர்	என் ம்	சப்தம்	எவ்வள 	 ரம்	ேகட்கிற !	ஐ வரியம்	இ ந்தால்	என்
ெபண்சாதிக் க் ட	உச்சி	 தல்	உள்ளங்கால்	வைரயில்	நைககைள	மாட்
வி ேவன்.	ஏைழயாய்	இ க் ம்	நம் ைடய	எஜமான க் 	இ 	நல்ல	காலந்தான்.
நல்ல	கறைவப்	ப 	வந் 	வைலயில்	அகப்பட்ட .	சரி	ேநரமாகிற ,	ஓட் க்
ெகாண் 	ேபாகிேறன்.

(வண் ைய	ஓட் க்	ெகாண் 	ேவெறா 	ெத விற் 	வ கிறான்.	அங்
காவற்காரர்களின்	தைலவன்	வீரக ம்	சில	காவற்காரர்க ம்	வ கிறார்கள்.)

வீரகன்	:	அேட!	ஓ 	வா ங்கள்!	சீக்கிரம்	ஓ 	வா ங்கள்!	அந்தத்	 ஷ்டன்	எங்ேக
ேபான	ேபாதி ம்	விடக் டா .	நீங்கள்	ேகாட்ைடயின்	நான் 	வாசல்களிற் ம்
ேபாய்	வைளத் க்	ெகாள் ங்கள்.	அவன்	எப்ப 	நகைர	விட் 	ெவளியில்
ேபாகிறான்	பார்க்கலாம்.
(காவற்காரர்கள்	ேபாய்	வி கிறார்கள்.	இன்ெனா 	காவல்	தைலவன்	சந்தானகன்
ேவ 	சில டன்	இன்ெனா 	 றமாக	வ கிறான்.)

சந்தா	:	ஓ ங்கள்!	ஓ ங்கள்!	நாம்	இராஜ்யத்ைத	ஒ 	நா ம்	ேவெறா வ க்



விடக் டா .	வீதிகள்,	ெத க்கள்,	சந் க்கள்,	ேதாட்டங்கள்	 தலிய	எந்த
இடத்ைத ம்	பாக்கி	விடாமல்	ேத ங்கள்.	அவைனக்	கண் பி ப்பவ க் 	நல்ல
சன்மான ம்	வாங்கித்	த கிேறன்.

வீர	:	அவன்	தனியாக	எப்ப த்	தப்பித் க்	ெகாண் 	ேபாகக்	 ம்.	அவ ைடய
யாராவ 	 ைணவர்	இ ந்தி க்க	ேவண் ம்.

சந்தா	:	அவன்	இராத்திரிேய	ேபாயி க்க	ேவண் ம்.	இல்லாவிட்டால்	இதற் ள்
மாயமாய்ப்	பறந்தா	ேபாய்விட்டான்.
( ணசீலன்	வண் ைய	ஓட் க்	ெகாண் 	வ கிறான்)

சந்தா	:	ஆகா!	அேதா	ஒ 	ெபட் 	வண் 	ேபாகிறைதப்	பார்த்தாயா?	அ
யா ைடய ;	எங்ேக	ேபாகிறெதன் 	விசாரி.

வீர	:	அேட!	வண் க்காரா	நி த் .	அ 	யா ைடய	வண் ?	உள்ேள	இ ப்ப
யார்?	எங்ேக	ஒட் க்	ெகாண் 	ேபாகிறாய்?

ண	:	ஐயா!	இ 	மாதவராய ைடய	வண் !	இதற் ள்	வஸந்தேஸைன
இ க்கிறாள்.	அவ ைடய	பங்களாவிற் 	அைழத் ப்	ேபாகிேறன்.

சந்தா	:	சரி!	அப்ப யானால்	ேபாகட் ம்.

வீர	:	என்ன!	ேசாதைன	ெசய் 	பார்க்கலாமா?

சந்தா	:	ஏன்	ேசாதைன	ெசய்ய	ேவண் ம்?

வீர	:என்ன	நம்பிக்ைகயின்	ேபரில்	வி கிற ?

சந்தா	:மாதவராய ைடய	ேயாக்கியைதேய	ேபா மான	நம்பிக்ைகயல்லேவா	அவர்
சம்பந்தப்ப ம்	விஷயத்தில்	சந்ேதகப்படலாேமா?

வீர	:	மாதவராயராவ ,	வஸந்தேஸைனயாவ !	நல்ல	காரியம்	ெசய்தாய்!
நம் ைடய	உத்திேயாகம்	சம்பந்தப்பட்ட	வைரயில்	எவராயி ந்த	ேபாதி ம்
நமக்ெகன்ன?	நாம்	கண் ப்பாய்	இ க்க	ேவண் யேத	நம் ைடய	கடைம.

சந்தா	:	நல்ல	கடைமையக்	கண் 	விட்டாய்!	ம ஷ்யா ைடய	ேயாக்கியைதையக்
டப்	பாராமேல	நாம்	நம்	கட	ைமைய	நிைறேவற்றினால்	தைலக் க்	கல்	வந்



ேச ம்.	அவ ைடய	ெப ைம	என்ன	வஸந்தேஸைனயின்	ேமன்ைம	என்ன
அவர்கள்	இ வைர ம்	அறியாதவர்கள்	யார்?	அவள்	ேபா ம்	வண் ைய	நாம்
ேசாதைன	ெசய்யவாவ !	உனக் 	என்ன	ைபத்தியேமா	அந்தக்	காரியத்ைத	நான்
ெசய்ய	மாட்	ேடன்.	இராஜ க் 	நீ	மிக ம்	ேவண் யவன்.	எ 	சம்பவித்த
ேபாதி ம்	உனக் ப்	பயமில்ைல.	நீேய	வண் க் ள்	ேசாதைன	ெசய்.

வீர	:	அெதன்ன	அப்ப ச்	ெசால்கிறாய்?	இராஜ க் 	நீ	ேவண் யவனில்ைலேயா!
நீேய	வண் க் ள்	பார்;	இதில்	ஏதாவ 	 ன்பம்	ேநரிட்டால்	அதற் 	நான்
உத்தரவாதியாய்	இ க்கிேறன்.	நீ	அைதப்	பற்றிக்	கவைலப்பட	ேவண்டாம்.

சந்தா	:	அேட	வண் ைய	நி த் !

பிரதா	:	(தனக் ள்)	இ ம்	 ரதிர்ஷ்டமா!	ஆகா!	இவ்வள 	பிரயாைசப்பட் த்
தப்பித் 	வந்த ம்	பயனில்லாமல்	ேபாய்	வி ம்	ேபால்	இ க்கிறேத!	என்னிடத்தில்
ஒ 	கத்தி ட	இல்ைலேய!	தி ம்ப ம்	ைகதியாகச்	சிைறச்சாைலயில்
அைடப்பட் ப்பைதவிட	உயிைர	வி வேத	ேமலான .	நல்ல 	வரட் ம்.
பீமேசனைனப்	ேபால	என்	ைககளால்	 ஷ் 	 த்தம்	ெசய்கிேறன்.
(சந்தானகன்	வண் க் ள்	எட் ப்	பார்க்கிறான்)	

பிரதா	:	(ைக ப்பி	ெம வான	 ரலில்,	ஐேயா!	அபயம்!	காப்பாற்ற	ேவண் ம்
இப்ெபா 	என் ைடய	உயிர்	உம் ைடய	ைகயில்	இ க்கிற .

சந்தா	:	பயப்பட	ேவண்டாம்	அபயம்	என்றவைர	அவசியம்	காப்பாற்ற	ேவண் ய
நம 	கடைம	அல்லவா!	(தனக் ள்)	 றாவான 	இராஜாளிப்	பட்சியினிடத்தில்
தப்பித் 	ேவட ைடய	வைலயில்	வி ந்தைதப்	ேபால	இவன்	இங்ேக	வந்
அகப்பட் க்	ெகாண்டான்.	நல்ல	ேவைளயாக	வீரகன்	என்ைனப்	பார்க்கத்

ண் னான்.	இ ம்	ெதய்வச்	ெசயல்தான்.	(கதைவ	 	விட் 	விரகனிடம்
வந் 	வீரகா	நான்	பிரதாபைன	-	இல்ைல	-	வஸந்தேஸைனையப்	பார்த்ேதன்.
வண் க்காரன்	ெசான்ன 	உண்ைமதான்.	மாதவராயர்	காத்தி ப்பார்;	வண் ையத்
தாமசப்ப த்தாமல்	ஓட் க்	ெகாண் 	ேபாகட் ம்.

வீர	:	சந்தானகா!	ேகாபித் க்	ெகாள்ளாேத;	நீ	ெசால்லிய	விதத்தில்	இ ந்
எனக் 	ஒ வித	சந்ேதகம்	உதிக்கிற .

சந்தா	:	என்ன	சந்ேதகம்?	

வீர	:	வண் யில்	இ ந் 	நீ	தி ம்பிய	ேபா 	உன்	 கம்	மா பட்ட .	தவிர,	 தலில்



நீ	பிரதாபன்	என்றாய்;	பிற 	அைத	வஸந்தேஸைன	என் 	மாற்றினாய்.	நீ	இைதச்
ெசான்ன	ெபா 	உன் ைடய	 ரல்	த மாறிய .

சந்தா	:	நன்றாய்	இ க்கிற !	அதற்காகத்தான்	நீேய	ேபாக	ேவண் ெமன்
தலிேலேய	ெசான்ேனன்!	நாம்	பிரதாபைனத்	ேத கிறப யால்	அவன்

அகப்படவில்ைல	என் 	ெசால்ல	ஆரம்பித்ேதன்;	இதில்	சந்ேதகெமன்ன?	ெபட்
வண் க் ள்	தனியாய்	இ ந்த	ஸ்திரீைய	நான்	பார்த்தைதப்	பற்றி	அவள்
என்ைனக்	க ந் 	ெகாண்டாள்.	அதனால்	என்	 கம்	மா பட் க்கலாம்.	

வீர	:	அப்ப யானால்	அவைள	நான்	ஒ 	தரம்	பார்க்கிேறன்.	அரச ைடய
கட்டைளைய	நிைறேவற் ம்	நம்ைமக்	ேகாபித் க்	ெகாள்வதாவ 	நான்
ேபாகிேறன்.	என்ன	ெசய்கிறாள்	பார்க்கலாம்.	

சந்தா	:	அேட	 ட்டாள்!	நான்	பார்த்தாய்	விட்டெதன் 	ெசால் கிேறன்.	நீ
எதற்காகத்	தி ம்ப ம்	பார்க்கிற ?	என்ைன	விட	ேயாக்கியைதயி ம்,	உண்ைம
ேப வதி ம்	நீ	ேமலானவேனா?	என்ைனப்	பற்றி	சந்ேதகப்பட	நீ	யாரடா?

வீர	:	என்ைனக்	ேகட்க	நீ	யாரடா?	அேட	வண் க்காரா!	நி த் .	ஓட்டாேத;	நான்
வண் ையப்	பார்க்க	ேவண் ம்.
(வீரகன்	வண் க் 	அ கில்	ேபாகிறான்.	சந்தானகன்	அவ ைடய	தைல	மயிைரப்
பி த் 	இ த் ப்	பின் றமாகத்	தள்ளி	உைதக்கிறான்.)

வீர	:	(ேகாபத் டன்	எ ந் )	அேட	இப்ப ச்	ெசய்ய	உனக் 	அவ்வள 	 ணிவா!
இேதா	இப்ெபா ேத	நான்	இராஜனிடம்	ெதரிவித் 	உன்	சிரைச	அ த்த

ணத்தில்	வாங்கா	விட்டால்	நான்	வீரகன்	அல்ல.	(ேபாகிறான்)

சந்தா	:	சீக்கிரம்	ேபாடா!	நாேய!	நீ	ெசால்வைத	யார்	ேகட்கப்	ேபாகிறார்கள்!	நீ
மிக ம்	ெபரிய	ம ஷ்யன்	என் 	நிைனத் க்	ெகாண் க்கிறாேயா?
( ணசீலைனப்	பார்த் 	ேவகமாய்	ஓட் க்	ெகாண் 	ேபா;	ேவ 	யாராவ
த த்தால்	வண் ைய	வீரக ம்	சந்தானக ம்	ேசாதைன	ெசய்தாய்	விட்ட 	என்
ெதரிவி.	(வண் ையத்	திறந் )	
அம்ம	வஸந்தேஸைன!	நீங்கள்	இந்த	அைடயாளத்ைத	ைவத் க்	ெகாள் ங்கள்.
(தன்	வாைளப்	பிரதாபனிடம்	ெகா க்கிறான்)	(இரகசியமாக	ஐயா!	சந்தானகைன
மறக்க	மாட் ர்	என் 	நிைனக்கிேறன்.	இைதப்	பிரியத்தினால்	ேகட்கிேறேன	ஒழியப்
பிரதி	பலனாகக்	ேகட்கவில்ைல.	



பிரதா	:	என் ர்வ	 ண்ணியத்தின்	பலேன	நீ	இன் 	எனக் 	உதவி	ெசய்தாய்.	அந்த
ேஜாசியன்	ெசான்ன 	உண்ைமயானால்	நீ	எனக் 	உயிர்	ெகா த்ததற் த்	த ந்த
ைகம்மா 	அப்ெபா 	ெசய் 	வி கிேறன்.

சந்தா	:	உமக் 	ஈ வரன்	உதவி	ெசய் 	உம் ைடய	இடர்கைள	நீக் வான்.
ேநரமாகிற 	நான்	ேபாகிேறன்.
(வண் ைய	 விட் 	வண் க்கார க் ச்	ைசைக	ெசய்ய,	அவன்	வண் ைய
ஓட் க்	ெகாண் 	ேபாய்	வி கிறான்.)

சந்தா	:	(தனக் ள்	வீரகன்	இப்ெபா 	இராஜனிடம்	ேபாகிறான்.	அவ க்
ன்னால்	நான்	ேபாய்	அவன்	ேபரில்	 ற்றம்	சாட் கிேறன்.	(ேபாய்	வி கிறான்)
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இடம்	:	மாதவராய ைடய	உத்தியாவனச்	ேசாைல;	
மாதவராய ம்	ேஸாேமச ம்	வ கிறார்கள்.
காலம்	:	காைல.

(தகதீரமாரி	இந்திேன	ைகேஸபதில்	ஹேய	-	என்ற	இந் ஸ்தானிப்	பாட் ன்	ெமட் .)

ேஸாேம	:	

அதிேவகமாகேவா கின்ற	மாைன	ேநாக் 	வீர்
மதிேய	கவர்ந் 	ெசன்றேத!	என்னாைச	நண்பேர	

மாத:	
அகேமா	 ளிர்ந்த	திங்க ள்ள	யா 	மின்பேம!
கமாக	வாழலா மிங் 	ெஸார்க்க	ேபாகேம!	

ேஸாேம	:	
கனிேய	ெசாரிந்த	மாபலா	கதலி	ெகாள்ைளயாய்;
இனிேய 	ேதைவ?	ேயா 	திங் 	ேத ம்	ெவள்ளமாய்	

மாத	:	

தவேயாகிேயா 	மாைசெகாண் 	தங் கானி
பவேமகப்	பாவம்	ேபாக் ம்.	நன்ைம	யா மிங் ள.	

ேஸாேம	:	இந்தச்	ேசாைல	எப்ப 	இ க்கிற 	பார்த்தீர்களா?	நம் ைடய	மற்ற
நண்பர்கைளப்	ேபால்	இல்லாமல்	இ 	ஒன் தான்	நம்மிடம்	எப்ெபா ம்	ஒேர
விதமான	அபிமானத் டன்	இ க்கிற .	தனவந்தன்,	ஏைழ	என் ம்
ேபதமில்லாமல்	இ 	எப்ெபா ம்	 ளிர்ந்த	நிழைல ம்,	பழங்கைள ம்,
இன்பத்ைத ம்	ெகா க்கிற .

மாத	:	உண்ைமதான்;	ப த்தறிைவப்	ெபற்ற	மனிதைனக்	காட் ம்,	அைதப்
ெபறாத	மரஞ்ெச 	ெகா கேள	ேமலானைவ;	அைதப்	பற்றி	சந்ேதகெமன்ன?



(ர வம்ச	 தா	என்ற	கீர்த்தைனயின்	ெமட் )

கதன கலம்	–	ஆதி

ேஸாேம	:	
ப.	பலவாய்க் ன	பறைவ	யா ன!
மலர்வாய்	வண் னம்	ேமாகனம்	பா ன	

மாத:	
அ.	 ழேலா	நாதேம	 யிலின்	கீதேம!
மழைல	ெமாழியால்	அஞ் கம்	ெகாஞ்சின.	

ேஸாேம	:	

ெசவிக்ேகார்	ெப ம்	வி ந்ேத	யி .
உவப்ெபயர்	திேனேன	ஓேகாவின்பேம!	

மாத	:	
பாவம்	ேபாக்கி ம்	இடேம	இ ,
தவம்	 ரிந்ேதாேமா	யாமிங்ேககேவ!	

ேஸாேம	;	அேதா	கல்ேமைட	இ க்கிற .	அதில்	ெகாஞ்சம்	உட்கார்ந்
ெகாள் ங்கள்.	ேநற்றிர 	எல்லாம்	உங்க ைடய	ேதகம்	அெஸளக்கியமாய்
இ ந்த 	அல்லவா?	ஆைகயால்	உட்கார்ந் 	சிரம	பரிகாரம்	ெசய்
ெகாள் ங்கள்.	ஆகா	அந்த	வஸந்தேஸைனயின்	 ணேம	 ணம்	தங்கள்
ெபா ட் 	அவள்	எவ்வள 	பா பட்டாள்.	இர 	 ம்	அவ க் 	நித்திைரேய
இல்ைலேய!

மாத	:	( கம்	மா கிற )	நாம்	காைலயில்	இங் 	வ வதற் ப்	 றப்பட்ட	ெபா
அவள்	அ த் 	நித்திைர	ெசய் 	ெகாண் ந்தாள்.	அவைள	எ ப்பாம ம்
அவளிடம்	ெசால்லிக்	ெகாள்ளாம ம்	வந் 	விட்ேடன்.	அவள்	எ ந்தி ந்
என்ைனப்	பற்றி	எவ்விதமான	எண்ணம்	ெகாள்வாேளா	ெதரியவில்ைல.	வி ந்தாக
நம 	மாளிைகக் 	வந்தி க் ம்	அவைள	நாம்	அலட்சியம்	ெசய் 	வந்
விட்ேடாம்	என் 	நிைனப்பாேளா?	 ய	சீக்கிரம்	வந் 	வி வதா ம்,	அதற் ன்
அவள்	ேபாக	ேவண் 	ெமன்றால்,	அவைள	நம 	ெபட் 	வண் யில்	ைவத்



இவ்விடம்	அைழத் 	வ ம்ப யாக ம்	ெசால்லி	விட் 	வந்ேதன்.	ேநரமாகிற 	நாம்
வீட் ற் ப்	ேபாகலாம்.	அவள்	ஒ ேவைள	நம 	வரைவ	எதிர்பார்த் க்
ெகாண் ப்பாள்.

ேஸாேம	:	அேதா	பார்த்தீர்களா?	நம 	ெபட் 	வண் 	வ வைத?

மாத:	ஆம்!	ஆம்!	அவேள	இங் 	வந் 	விட்டாள்.	வந்ததற் ப்	பலனாக	இந்த
உத்தியானவனத்ைதப்	பார்த் க்	ெகாஞ்ச	ேநரம்	 கமாய்	இ ந் 	விட் ப்
ேபாகட் ம்.	(தனக் ள்)	இவ ைடய	எண்ணம்	நிைறேவறப்	ேபாகிறதில்ைல.	நான்
என்ன	ெசய்ேவன்?	பதிவிரதா	சிேரான்மணியாகிய	என்	மைனவி	ேகாகிலத்தின்
மனத்தில்	விசனம்	உண்டானால்	அதனால்	நான்	நாசமைடந் 	வி ேவனல்லவா?
ஆனால்,	இந்தப்	ெபண்மணி	என்	ெபா ட் 	அரசைன ம்	அலட்சியம்	ெசய்
ெவ த் ,	ஒேர	மனதாய்	என்ைனேய	காதலித்தி ப்பைத	நான்	எப்ப
மாற் ேவன்?	இ க்கட் ம்;	எவ்விதமாயி ம்	 யன் 	இவள்	மனைத	மாற்ற
யன் 	பார்க்கிேறன்.	( ணசீலன்	வண் டன்	வ கிறான்)

ேஸாேம	:	அேட	 ணசீலா!	வண் யில்	யார்	வந்தி க்கிறார்கள்?

ண	:	வஸந்தேஸைன	அம்மாள்.

ேஸாேம	:	(வண் யின்	அ கில்	ெசன் )	ேநரமானதால்	நீங்கள்	வரவில்ைலெயன்
நிைனத் 	நாங்கேள	வீட் ற் 	வர	நிைனத்ேதாம்;	நல்ல	ேவைளயாய்	சமயத்தில்
வந் 	ேசர்ந்தாய்.

ண	:	ஸ்வாமி	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	வண் க் 	அ யில்	ேபா ம்	ெமத்ைதையப்
ேபாட	மறந் 	வந் 	விட்ேடன்.	பிற 	நிைனத் க்	ெகாண் 	வீட் ற் ப்	ேபாய்த்
தி ம்பி	வந் 	வஸந்தேஸைன	அம்மாைள	அைழத் 	வந்ேதன்;	தாமசத்திற்
நாேன	காரணம்;	மன்னிக்க	ேவண் ம்.

மாத	:	சரி	ேபாகட் ம்;	வஸந்தேஸைனையக்	கீேழ	இறக்கி	வி ேவாம்.	

ேஸாேம	:	(ஒ றமாக)	நாம்	இறக்கி	வி வாேனன்,	இவைள	கால்	சங்கிலியால்
கட்டப்பட் 	இ க்கிறேதா?	ஏன்	தானாக	இறங்கக்	 டாேதா?	இவ க்
எவ்வள 	மரியாைத?

மாத	:	(வண் யின்	கதைவத்	திறந் 	பார்த் ச்	சற் 	அப்பால்	விலகி)	ஆகா	என்ன
ஆச்சர்யம்!	யார்	இ ?	வஸந்தேஸைனையக்	காேணாேம!	கம்பீரமான	ேதாற்றத்ைத



உைடய	ஒ 	 ஷன்	அல்லேவா	இ க்கிறான்.

(பிரதாபன்	கீேழ	இறங்கி	மாதவராயைர	வணங் கிறான்)

பிரதாபன்	:	ஸ்வாமி	எதிர்பார்க்காத	வி ந்தாக	நான்	இந்த	வண் யில்	வந்ததற்
என்ைன	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	ஆபத்திற் ப்	பாபம்	இல்ைல	என் 	நியாயம்
உண்டல்லவா?	நான்	இந்த	வண் யில்	வந்திராவிட்டால்	என்	உயிேர	ேபாயி க் ம்;
ஆைகயால்	இந்தப்	பிைழையத்	தாங்கள்	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	(வணங் கிறான்)	

ண:	(ந ந ங்கி)	இெதன்ன	ஆச்சரியம்!	கிண 	ெவட்டப்	 தம்	 றப்பட்டைதப்
ேபால,	இவன்	வண் க் ள்ளி ந் 	வ கிறாேன	யார்	இவன்?	இதற் ள்	எப்ப
ைழந்தான்?	வஸந்தேஸைன	எங்ேக?	(ைகையப்	பிைசந் 	ெகாண் 	ஒ
ைலயில்	நிற்கிறான்)

மாத	:	(பிரதாபைனப்	பார்த் )	அப்ப யானால்	நீ	வண் யில்	வந்தைதப்	பற்றிச்
சந்ேதாஷேம!	நீ	யார்?	உனக் 	என்ன	ஆபத் 	ேநர்ந்த ?	இந்த	வண் யில்	நீ	எப்ப
ஏறிக்	ெகாண்டாய்?

பிரதா	:	நான்	மா 	ேமய்க் ம்	 லத்தில்	பிறந்தவன்	என்	ெபயர்	பிரதாபன்.

மாத	:	ஒேகா!	நீ	தாேனா	பிரதாபன்?	ேபா ம்	ேபா ம்;	சங்கதிகள்	எல்லாம்
எங்க க் த்	ெதரி ம்.	ேபாகட் ம்;	எப்ப யாவ 	நீ	உயிர்	தப்பி	வந்தாேய;	அ ேவ
ேபா ம்.	உன 	விதிேய	நட்பாயி ந் 	உன்ைன	இங் 	ெகாண் 	வந்த .

பிரதா	:	நான்	சிைறச்சாைலயில்	இ ந் 	தப்பி	ஓ 	வந்ேதன்.	என்ைனப்	பலர்	 ரத்தி
வந்தனர்.	கைடசியாக	தங்கள்	மாளிைகக்	கதவின்	மைறவில்	ஒளிந்
ெகாண்ேடன்.	இந்தப்	ெபட் 	வண் 	வந்த .	அதில்	வந் 	ஏறிக்	ெகாண்ேடன்.

ண	:	இந்த	சங்கிலியின்	ஓைசைய	வஸந்தேஸைனயின்	ஆபரணங்களின்
ஒைசெயன் 	நிைனத் 	ஓட் க்	ெகாண் 	வந் 	விட்ேடன்	 ட்டாளாகிய	நான்.

மாத	:	 ணசீலா	கவைலப்படாேத!	நீ	ெசய்த 	ெப த்த	உபகாரம்;	கட ேள
இவ்விதமாக	நடக் ம்ப 	 ழ்ச்சி	ெசய்தி க்கிறார்.	நல்ல ;	இவைர	இதிேலேய
உட்கார	ைவத் 	இவர்	வீட் ல்	ெகாண் ேபாய்	விட் வா.

(பிரதாபன்	ேபரில்	இ ந்த	சங்கிலிைய	விலக்கி	நீக் கிறார்)



பிரதா	:	ஆகா!	ஸ்வாமி!	தங்க ைடய	 ணத்ைதப்	 கழாதவர்கேள	இல்ைல.
அைத	நான்	இப்ெபா ேத	ேநரில்	காண்கிேறன்.	நீங்கள்	விலக்கிய	சங்கிலிையக்
காட் ம்	அதிக	வலி ைடய ம்	எப்ெபா ம்	நீ த் 	நிற்கக்	 ய மான	ேவ
ஒ 	சங்கிலியால்	என்	மனைதக்	கட் 	விட் ர்கள்.	இந்த	உதவிைய	நான்	ஒ
நா ம்	மறக்க	மாட்ேடன்.	(வண் க் ள்	உட்கா கிறான்)	உத்தர 	ெபற் க்
ெகாள் கிேறன்.

மாத	:	சரி	 கமாய்ப்	ேபாகலாம்;	அேட	 ணசீலா!	அரச ைடய	காவலர்	வந்தா ம்
வரலாம்.	சீக்கிரமாக	ஓட் க்	ெகாண் 	ேபா.	

( ணசீலன்	வண் ைய	ஓட் க்	ெகாண் 	ேபாகிறான்)

மாத	:	நாம்	இப்ெபா 	ெசய்த	காரியம்	அரச க் த்	ெதரிந்தால்,	நம்ைம	உடேன
சிரச்ேசதம்	ெசய் 	வி வான்.	அந்தச்	சங்கிலிையக்	கிணற்றில்	ேபாட்
வி ேவாம்.	ேநரமாகிற .	வஸந்தேஸைன	நம் ைடய	மாளிைகயிேலேய	இ ப்பாள்.
நாம்	சீக்கிரம்	ேபாய்	அவைள	வீட் ற் 	அ ப் ேவாம்;	வா	ேபாகலாம்.	(ேபாய்
வி கிறார்கள்)
----------------------	
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இடம்	:	உத்தியான	வனத்திற் ச்	சமீபத்தில்	இ ந்த	அரச ைடய	ேசாைல.	
மகிபாலன்	காஷாயம்	ெபற் ச்	சந்நியாசியாக	வ கிறான்.
காலம்	:	ேமற்ப 	காைல.

மகி	:	(தனக் ள்)

பண்	ெசஞ் ட் 	–	ஆதி	

1.	தைலேய!	நீ	வணங்காய்	தைல-மாைல	தைலக்கணிந்
தைலயாேல	பலிேத ந்	தைலவைனத்	தைலேயநீ	வணங்காய்	(த)

2.	கண்காள்	காண்மின்கேளா	கடல்	நஞ் ண்ட	கண்டன்றன்ைன
எண்ேடாள்	வீசிநின்	றா ம்பிரான்றன்ைனக்	(கண்)

3.	ெசவிகாள்	ேகண்மின்கேளா	-	சிவன்	எம்மிைற	ெசம்பவளம்
எரிேடால்	ேமனிப்பிரான்	றிறெமப்ேபா ம்	(ெச)	

4.	வாேய	வாழ்த் 	கண்டாய்-மத	யாைன	 ரிேபார்த் ப்
ேபய்	வாழ்	காட்டகத்தா ம்	பிரான்றன்ைன	(வா)

5.	ைககால்	 ப்பித்	ெதாழீர்	க மாமலர்	 விநின்
ைபவாய்	பாம்பைர	யாத்தபரமைனக்	(ைக)

6.	ெநஞ்ேச	நீ	நிைனயாய்	நிமிர்	 ன்சைட	நின்மலைன
மஞ்சா ம்மாைல	மங்ைக	மணாளைன	(ெந).

7.	ேத க்கண் 	ெகாண்ேடன்	தி மாெலா 	நான்	 க ந்
ேத த்	ேதெடானாத்	ேதவைன	ெயன் ள்ேள	(ேத)	

நான்	சந்நியாசியான	பிற 	என்	மனக்	கவைல	எவ்வள 	 ைறந் 	விட்ட !
ெதரியாமலா	யா ம்	இந்த	நிைலைமையப்	 க கிறார்கள்.	 தியதாய்க்	காவியில்
நைனந்த	இந்த	வஸ்திரம்	மிக	ப வாக	இ க்கிற .	இந்தச்	ேசாைலயில்	ஒ



நீேராைட	இ க்கிற .	அதில்	இைத	நைனத் க்	கசக்கிவிட்டால்	பிற 	இேலசாக
இ க் ம்.	இந்தச்	ேசாைல	மனத்திற் 	எவ்வள 	இரமணியமாக	இ க்கிற .
ஆைகயினாேல	தான்	இராஜாவின்	ைமத் னன்	வீரேசனன்	இதிேலேய
எப்ெபா ம்	 யாக	இ க்கிறான்.	அவ க் ச்	சந்நியாசி	என்றால்	மிக ம்
ேகாபம்	உண்டாவ 	வழக்கம்;	உடேன	கத்தியால்	அவ ைடய	 க்ைக	அ த்
வி வான்.	நான்	நீேராைடயில்	வஸ்திரத்ைத	கசக்கிக்	ெகாண் 	அவன்	கண்ணில்
படாமல்	அப்பால்	ேபாய்	வி கிேறன்.	(சற் 	 ரம்	ேபாகிறான்)
(விரேசனன்	உ விய	வா டன்,	தன்	ேதாழன்	ேசவகன்	 தலிேயா டன்
வ கிறான்)

வீர	:	(மகிபாலைன	ேநாக்கி)	அேட ஷ்டா	நில்லடா!	எங்ேக	ேபாகிறாய்?	இைத
விட் 	நகர்ந்தால்	 ள்ளங்கியின்	இைலைய	ஒ ப்பைதப்	ேபால,	உன்	தைலைய
றித் 	எறிேவன்.

ேதாழன்	:	ேவண்டாம்;	ேவண்டாம்.	சந்நியாசிைய	வ த் வ 	ெப த்த	பாவம்.
இ க்க	இடம்	அற்றவர்க க் 	நிழைலத்	தர	மரங்கைள ம்,	இங்
வ பவர்க க் 	இன்பந்தர	ேவண் ம்	என் ம்	எண்ணத் டன்	இந்தச்
ேசாைலைய ம்	ஏற்ப த்திய	நீங்கள்	இப்ப ச்	ெசய்வ 	அடா .	ேவண்டாம்,
ஏைழைய	ஏன்	ஹிம்சிக்க	ேவண் ம்.	பாவம்.

மகி	:	ஐயா!	இந்த	நகரத்திற்ேக	நீர்	இர கன்.	யாெதா 	 க ம்	இல்லாத	இந்த
ஏைழச்	சந்நியாசியின்	ேபரில்	ேகாபிக்க	ேவண்டாம்.

வீர	:	இந்த	ேபாக்கிரி	என்ைன	ைவவைதக்	ேகட்டாயா!	

ேதாழ	:	பேல!	உங்க க் 	நல்ல	கா .	ம ைரக் 	வழி	ஏெதன்றால்	 திைரக் ச்
ழி	நன்றாயில்ைல	என்பைதப்	ேபால்	இ க்கிறேத.	இவன்	தன்ைன	மன்னிக் ம்ப

அல்லேவா	உங்கைள	நயந் 	ேவண் க்	ெகாள் கிறான்.

வீர	:அேட	! ண்டனம்!	உன்	தைல	எப்ெபா 	ெமாட்ைட	ஆயிற் ?	உன்	 ஷன்
இறந் 	எத்தைன	நாளாயிற் ?	ெமாட்ைட	அ த் க்	ெகாண்டால்தான்
சந்நியாசிேயா?	அப்ெபா தான்	 வர்க்கம்	ேநரில்	ெதரி ேமா?	 ட்டாள்	உனக்
இந்தச்	ேசாைலயில்	என்ன	ேவைல?	இங்ேக	என்ன	ெசய் 	ெகாண் க்கிறாய்?	

சந்நி	:	ஐயா!	இந்த	நீேராைடயில்	என் ைடய	காஷாய	வஸ்திரத்ைத	அல ம்
ெபா ட் 	வந்ேதன்.	ேவ 	எதற் ம்	வரவில்ைல.



வீர:	ஓேகா!	இந்த	இழி	ெதாழி க்காகத்தான்	இந்தச்	ேசாைல	ஏற்பட்டேதா?	உன்
ஆபாசக்	கந்ைதையக்	கசக்க	இ தான்	இடேமா?	

சந்நி	:	பிர !	நான்	இப்ேபா 	சமீப	காலத்திேல	தான்	சந்நியாசியாேனன்.
ெதரியாமல்	ெசய்த	பிைழைய	மன்னித் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.

வீர	:	ஏன்	இப்ப ச்	ெசய்தாய்?	ஏனடா	ேபாக்கிரிப்	பயேல!	நீ	பிறக் ம்	ெபா ேத
சந்நியாசியாய்ப்	பிறக்கவில்ைல?	(அ க்கிறான்)

சந்நி	:	ஹா!	ஈ வரா	இெதல்லாம்	உனக் 	சம்மதியானால்	சரிதான்!

ேதாழன்	:	(விலக்கி	விட் )	அேட	சந்நியாசி!	ஓ ப்ேபா!	இங்ேக	நிற்காேத.
(வீரேசனன்	உைதக்கிறான்;	சந்நியாசி	ேபாய்	வி கிறான்)	

வீர:	அேட!	இந்தச்	ேசாைலக் 	வ ம்	ேபாெதல்லாம்	எனக் 	அந்த
வஸந்தேஸைனயின்	நிைனேவ	உண்டாகிறேத!	என்ன	ெசய்ேவன்?	நம் ைடய
உடம்பில்	உண்டா ம்	 ண்	எப்ப 	ேநா ேமா,	அப்ப 	அல்லேவா	அவ ைடய	நிைன
என்ைன	வ த் கிற !	இந்தச்	ேசாைலக் 	அவைள	அைழத் 	வர	எத்தைன
நாட்களாய்	 யன் ம்	அ 	பலிக்கவில்ைல!	அவள்	இங் 	வந் 	விட்டால்,	ஒன்
அவள்	என்	ெசாற்ப 	இணங்க	ேவண் ம்.	அல்ல 	அவைள	இவ்விடத்திேலேய
ெவட் ப்	 ைதத் 	விடேவண் ம்.

ேதாழ	:	(தனக் ள்)	ஒ 	நா ம்	அவ்விதம்	நடக்கப்	ேபாகிறதில்ைல.

(வஸந்தேஸைன	இ ந்தப்	ெபட் 	வண் ைய	ஓட் க்ெகாண் 	பத்மநாபன்
வ கிறான்)

வீர	:	அேட	பத்மநாபா?	வந்தாயா?	

பத்ம	:	ஸ்வாமி	வந்ேதன்.	
வீர	:	ஏன்	வந்தாய்?	
பத்ம	:	வண் 	ெகாண் வர	உத்தரவானேத.	

வீர	:	எங்ேக	வண் ?	

பத்ம	:	அதிேலதான்	உட்கார்ந்தி க்கிேறன்.



வீர	:	எ கள்?	

பத்ம	:	இேதா	நிற்கின்றனேவ.	

வீர	:	நீ?

பத்ம	:	பிர !	நாெமல்ேலா ம்	ஒன்றாய்த்	தாேன	இ க்கிேறாம்.

வீர	:	அப்ப யானால்	சந்ேதாஷம்;	ஓட் 	உள்ேள!	

பத்ம	:	எந்த	வழியில்	ஓட் கிற ?	

வீர:	அேதா	ெதரிகிறேத	இ ந்த	 வர்;	அதன்	ேபரில்	ஓட் .	

பத்ம	:	அ 	எப்ப 	 ம்?	எ களின்	உயிர்	ேபாய்	வி ம்;	வண் 	ஒ ந்
ெநா ங்கிப்ேபாம்;	என் ைடய	க த் ம்	 றிந் 	ேபாம்.

வீர:	அந்தக்	 ட் ச்	 வ க் 	அவ்வள 	ைதரியமா?	நான்	இராஜாவின்
ைமத் னன்	என் 	உனக் த்	ெதரியா ?	எ கள்	ெசத்தால்	ேவ 	வாங்கிடலாம்.
பைழய	வண் 	ஒ ந்தால்	 	வண் 	வ கிற .	உன் ைடய	க த் 	ஒ ந்தால்
ேவெறா 	க த் 	வாங்கித்	த கிேறன்.	பயப்படாேத;	ஒட் !

பத்ம	:	சரிதான்.	பைழயவற்றிற் ப்	 தியைவ	சம்பாதித் 	விடலாம்.	எனக் ப்	பதில்
என்	ெபண்சாதி	பிள்ைளகள்	என்ைன	எப்ப ச்	சம்பாதிப்பார்கள்?

வீர:	அதற் 	நான்	இ க்கிேறன்;	நீ	ஒ வன்	ேபானால்	ஒன்ப 	மனிதைர	நான்	உன்
மைனவிக் ச்	சம்பாதித் த்	த கிேறன்.	பயப்படாேத;	அெதல்லாம்	உனக்ெகன்ன
கவைல?	ஓட் .

பத்ம	:	சரி?	அப்ப யானால்	ஓட் கிேறன்!	இேதா	வந் 	விட்ேடன்.	நல்ல	ேவைள
ஒ 	ெக த ம்	உண்டாகவில்ைல.	

வீர	:	ேபாக்கிரிப்	பயேல!	 தலில்	ெபாய்	ெசான்னாய்	அல்லவா?

பத்ம	:	நிஜன்தான்	மகாப்	பிர !	

வீர	:	(ேதாழைனப்	பார்த் )	அேட!	நீ	 ன்னால்	ஏறிக்	ெகாள்.	



ேதாழ	:	சரி!	அப்ப ேய	ஏ கிேறன்.	

வீர	:	நில்!	நில்!	நானல்லேவா	வண் யின்	ெசாந்தக்காரன்.	உனக்கா	 தல்
மரியாைத?	நான்	 தலில்	ஏ கிேறன்.	நீ	 தலில்	ஏறக்	 டா .

ேதாழ	:	நீங்கள்	கட்டைள	இட்டப யால்	நான்	ஏறப்	ேபாேனன்.	மன்னிக்க	ேவண் ம்.

வீர	:	இ க்கலாம்.	ஆனால்	 தலில்	நான்	ஏ ம்ப 	நீ	என்ைன	ேவண் க்
ெகாண் க்க	ேவண் ம்.

ேதாழ	:	மகாப்	பிர !	நீங்கள்	தய 	ெசய் 	 தலில்	ஏறிக்	ெகாள் ங்கள்.

வீர:	அ தான்	சரி	ஏ கிேறன்.	(வண் க்	கதைவத்	திறந் 	ஏறி,	உடேன	ேவகமாய்க்
கீேழ	இறங்கித்	ேதாழன்	ைகையப்	பி த் க்	ெகாண் )	ஐையேயா	ேமாசம்	வந்த .
ேபேயா!	பிசாேசா	தி டேனா	எ ேவா	வண் யில்	இ க்கிற !	தி டனாக
இ ந்தால்	நம் ைடய	ெசாத்ைதக்	ெகாள்ைளய த் 	வி வான்.	ேபயாயி ந்தால்
நம்ைம	இப்ப ேய	வி ங்கி	வி ம்.

ேதாழ	:	என்ன	ஆச்சரியம்!	தி டனாவ 	ேபயாவ 	வண்	 க் ள்	வரவாவ !

வீர	:	நீேய	ேபாய்ப்	பார்.	அ 	ஒ 	ெபண்ைணப்	ேபால்	இ க்கிற .

வஸ	:	(தனக் ள்)	இெதன்ன	ேமாசமாய்	இ க்கிறேத!	இங்ேக	அந்தப்	பாதகன்
வீரேசனன்	அல்லேவா	இ க்கிறான்!	எவ்விடத்தி ம்	என்	 ரதி ஷ்டம்	 ன்னால்
வந் 	நிற்கிறேத!	இவனால்	என்ன	 ன்பம்	சம்பவிக் ேமா	ெதரியவில்ைலேய!
ஈ வரா	என்ன	ெசய்ேவன்?

ேதாழ	:	(உள்ேள	பார்த் )	இெதன்ன	அதிசயம்?	 லிக்	 ண் ற் ள்	இந்த	மான்
எப்ப 	வந்த ?	ேபடன்னம்	தன்	அழகிய	ேஜா ைய	வி த் க்	காக்ைகைய	நா
இங் 	வந்தேதா?	இ 	என்	மனத்திற் 	நன்றாகத்	ேதான்றவில்ைலேய
இலாபத்தின்	ேபரிேலேய	கண் ங்	க த் மாய்	உள்ள,	உன்	தாயின்
உபத்திரவத்ைதப்	ெபா க்க	 யாமல்	அ வ ப் டன்	வந்தாேயா?	பிறரிடத்தில்
ெவ ப்ைபக்	ெகாண் ந்தா ம்	உங்கள்	ஜாதி	வழக்கம்	அைத	ெவளியில்
காட் கிற 	இல்ைல.	அப்ப ேய	நீ ம்	ெசய்யத்	 ணிந்தாேய?

வஸ	:	ஐயா!	என்ைனப்	பற்றி	அப்ப 	நிைனக்க	ேவண்	டாம்.	என்	தாய்	 லமாக



இவர்	எவ்வளேவா	ஐ வரியத்ைதத்	த வதாய்ச்	ெசால்லி	அ ப்பி	எவ்வளேவா
யன் ம்	அதற் 	நான்	சிறி ம்	இணங்கவில்ைல.	வண் 	தவறி	இதில்	ஏறி

விட்ேடன்	ேபால்	இ க்கிற !	அதனால்	இந்தப்	ெப ம்	பிைழ	ேநர்ந்த .	நீர்தான்
இந்த	சமயத்தில்	எனக் 	உதவி	ெசய் 	என்ைனக்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்.	ஐயா!
உமக் 	அேநக	ேகா 	நமஸ்காரம்.	மிக ம்	 ண்ணிய ண் .

ேதாழ	:	பயப்பட	ேவண்டாம்;	நான்	பார்த் க்	ெகாள் கிேறன்.	ஒ 	ெநா யில்	இந்த
மைடயைன	நான்	ஏமாற்றி	வி கிேறன்,	(வீரேசனனிடம்	வந் )	ஆம்!	இதில்
உண்ைமயில்	ஒ 	ெப ம்	ேபய்	தானி க்கிற !	அப்பாடா!	எவ்வள 	பயங்கரமாய்
இ க்கிற !
வீர	:	இ க்கட் ம்.	அ 	ேபயாய்	இ ந்தால்	உன்ைன	வி ங்காமல்	எப்ப 	விட்ட ?	

ேதாழ	:	உங்கைள	விட்ட	மாதிரி	என்ைன ம்	விட்ட .	அ 	எப்ப யாவ 	ேபாகட் ம்.
இங்ேக	இ ந் 	நம் ைடய	அரண்மைன	வைரயில்	இ 	பக்கங்களி ம்	 ளிர்ந்த
நிழைலத்	த ம்	மரங்கைளக்	ெகாண்ட	பாட்ைட	இ க்கிற ;	நாம்	 கமாக	நடந்
ேபாகலாம்	வா ங்கள்.

வீர	:	ஏன்	நடக்க	ேவண் ம்.	

ேதாழ	:	நடந்தால்	நமக் ம்	ேதக	ஆேராக்கியம்;	கைளத் ப்	ேபான	எ க க் ம்
ஒ வித	ஆ தல்.

வீர	:	ஆனால்	அப்ப ேய	ெசய்ேவாம்!	பத்மநாபா	வண் ையப்	பின்னால்	ஓட் க்
ெகாண் 	வா!	(சற் 	நடக்கிறான்)	ேச!	நில்!	நான்	ஒ 	நா ம்	நடந்தேத
கிைடயாேத.	இன் 	ஏன்	நடப்ேபன்?	நான்	யார்	ெதரி மா?	நான்	இராஜாவின்
ைமத் னன்	அல்லவா?	ஏைழையப்	ேபால	நான்	பாட்ைடயின்	வழியாக	நடப்பதா?	சீ!
அ 	அவமானம்.	ஜனங்கள்	என்ைனப்	பற்றி	என்ன	ெசால்லிக்	ெகாள்வார்கள்.	நான்
வண் யிேல	தான்	வர	ேவண் ம்.

ேதாழ	:	(தனக் ள்)	இந்த	ஆபத் க் 	என்ன	ெசய்கிற ;	மார்க்கம்	ஒன் ம்
ேதான்றவில்ைலேய!	இ க்கட் ம்	ஒன் 	ெசய்யலாம்.	(பலமாக)	நான்
விைளயாட் க் ச்	ெசான்ேனன்.	நீங்கள்	அைத	இப்ப த்தானா	நம் கிற ?
நீங்களாவ 	நடப்பதாவ 	தங்கைள	நடக்கச்	ெசால்ல	யார்	 ணிவார்கள்?
வண் யில்	இ ப்ப 	ேபயல்ல.	வஸந்தேஸைன	தங்கைளப்	பார்க்க	வந்தி க்கிறாள்.
அந்த	சந்ேதாஷத்தினால்	ேவ க்ைகயாக	ஒ 	ெபாய்	ெசான்ேனன்.	

வீர	:	அப்ப யா	பேல!	இன்ைறக் 	எனக் 	நல்ல	ேவட்ைட	தான்	அன்ைறக்



ஓ னவள்	இப்ெபா 	தானாக	வந்தி க்கிறாள்.	பார்த்தாயா	என் ைடய
சாமர்த்தியத்ைத?	நான்	அ மாைனப்	ேபால	எவ்வள 	அழகாயி க்கிேறன்	பார்?

ேதாழ	:	சந்ேதகம்	என்ன!	உங்கள்	 த்திக் 	நீங்கேள	இைண!	ஏன்,	உங்கள்
அழ க் 	அ மாேன	இைண!

வீர	:	அதனாேலதான்	இைணேய	இல்லாத	இந்தத்	ேதவ	ரம்ைப	என்ைன	நா
வந்தி க்கிறாள்.	நான்	அன் 	இவ க் 	அதி ப்தியாக	நடந் 	ெகாண்ேடன்.
அைதப்	பற்றி	இவ க் 	மனதில்	வ த்தம்	இ க்கலாம்.	நான்	ேபாய்	இவள்	காலில்
வி ந் 	மன்னிப் க்	ேகட் க்	ெகாள் கிேறன்.

ேதாழ	:	நல்ல	ேயாசைன	அப்ப ேய	ெசய் ங்கள்.

வீர	:	(ேபாய்	 ழந்தாள்	இட் 	வணங்கி)	ஏ,	ெதய்வ	மாதா!	நான்	ெசால்வைதக்
ேகட்ட ள	ேவண் ம்	தாமைர	மலர்	ேபான்ற	உன்	கண்களால்	என்ைனப்	பார்.	ஏ,
கந்தர்வ	ஸ்திரீேய!	உன்	ேபரில்	நான்	ெகாண்ட	ேமாகத்தினால்	நான்	ெசய்த
ற்றத்ைத	மன்னித் 	என்ைன	உன்	அ ைமயாக ம்	ேவைலக்காரனாக ம்	ஏற் க்

ெகாள்ள	ேவண் ம்.	கண்மணி!

வஸ:	ேபாம்ேபாம்!	உம் ைடய	உபசரைணகள்	எல்லாம்	எனக் 	 ற்றி ம்
ெவ ப்ைபத்	த கின்றன.	எ ந் 	அப்பால்	நட ம்.

வீர	:	(ேகாபத் டன்	எ ந் )	ஆகா!	ெதய்வத்ைதக் ட	ஒ 	நா ம்
வணங்கியறியாத	நான்	உன்ைன	வணங்கிேனன்.	அதற் ப்	பதிலாக	நீ	இப்ப யா
அவமதிக்கிறாய்?	அட	பத்மநாபா	இவைள	எங்கி ந் 	வண் யில்	ஏற்றி	வந்தாய்?	.

பத்ம	:	ஸ்வாமி	உண்ைமையச்	ெசால் கிேறன்.	நான்	வந்த	ேபா 	ெவற்றிைல
பாக்ைக	எ த் க்	ெகாண் 	வர	மறந் 	விட்ேடன்.	வண் ைய	மாதவராய ைடய
வீட் ன்	வாசலில்	சற் 	நி த்தி	விட் ,	சமீபத்தில்	இ ந்த	கைடக் ப்	ேபாய்,
ெவற்றிைல	 தலியவற்ைற	வாங்கிக்	ெகாண் 	வந்ேதன்.	அந்தச்	சமயத்தில்	அவர்
வீட் ற் 	உள்ேளயி ந் 	இந்த	ஸ்திரீ	வந் 	தவ தலாய்	வண் யில்	ஏறிக்
ெகாண்டாள்	ேபால்	இ க்கிற !

வீர	:	தவ தலாகவா	வந்தாள்?	ஆனால்	என்ைன	நா 	வர	வில்ைலயா?	அ
வஸந்தேஸைன	கீேழ	இறங் ,	இந்த	வண் 	என் ைடய 	என்ப 	ெதரியாேதா?
நான்	மாத்திரம்	உனக் ப்	பி க்கவில்ைல.	என்	வண் 	மாத்திரம்	நன்றாய்
இ க்கிறதா?	இறங் 	க ைத,	இல்லாவிட்டால்	எட் 	உைதப்ேபன்.



வஸ	:	ஐயா!	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	நான்	மாதவராய ைடய	ேசாைலக் ப்
ேபாகிேறன்.	இ 	அவ ைடய	வண் 	என் 	ஏறி	விட்ேடன்.

வீர	:	அந்த	நித்திய	தரித்திரனிடம்	ேபாக	என்	வண் ைய	உபேயாகித் க்
ெகாண்டாேயா	நாேய?	இறங் 	கீேழ!

வஸ	:	எ 	உமக் 	இகழ்வாகத்	ேதான் கிறேதா	அ 	எனக் 	மிக ம்
ேமன்ைமயாகத்	ேதான் கிற .	அவரவர்களின்	வி ப்பம்!	எல்லாம்	தைல
விதியின்ப 	நடக்கிற .

வீர	:	வி த்தம்	-	ேமாகனம்		
ேவைசேய	வஸந்தேசைன!	பி வாதம்வி த்தா	யில்ைல,
காைசேய	மதிக் ந்	தாஸி	யகத்தினி தித் ங்	கற்பி	
லாைசேய	ைவத்தாெயன் 	மன்னியர்	வதனங்	காணக்	

ேமார்	நீர்ைம	ெபற்ற	 லமக	ெளனேவ	ெசாற்றாய்!	

ெஜடா 	பலியின்	மைனவியி ைடய	தைல	மயிைரப்	பி த்தி த்தைதப்	ேபால
இேதா	உன்ைன	ெவளியில்	இ த் 	வி கிேறன்	பார்!

ேதாழ	:	பிர !	ெபா த் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	 ந்தலில்	ைகைய	ைவக்க
ேவண்டாம்.	மரத்ைதச்	 ற்றிக்	ெகாண் க் ம்	 ஷ்பக்	ெகா ைய	யாராவ
பி த்தி த் 	அ ப்பார்களா?	இவைள	விட் 	வி ங்கள்;	நான்	கீேழ	இறக்கி
வி கிேறன்.	இவள்	ேதைவயான	இடத்திற் ப்	ேபாகட் ம்.	நாம்	வண் யில்	ஏறிக்
ெகாண் 	அரண்மைனக் ப்	ேபாேவாம்.	(அவைளக்	கீேழ	இறக்கி	வி கிறான்)

வீர	:	(தனக் ள்)	ஆகா!	இவள்	என்னிடம்	எவ்வள 	அவமதிப்பாய்ப்	ேப கிறாள்.
இவள்	ேபரில்	என்	மனதில்	எ ந் 	ெபாங் ம்	ேகாபத்ைத	எப்ப 	அடக் ேவன்?
அவ க் 	ஒ 	அ யாவ ,	 த்தாவ ,	உைதயாவ 	ெகா க்காவிட்டால்	என்
ேகாபம்	ெகாஞ்ச ம்	தணியா .	இவள்	உயிைர	வாங்க	ேவண்	 ம்.	அேட	நண்பா!
இவைள	உடேன	ெகான் 	விட் 	ம 	ேவைல	பார்.

ேதாழ	:	(காைத	 க்	ெகாண் )	ஆகா!	நன்றாய்ச்	ெசான்னீர்கள்	இந்த
மங்கள ரிக்ேக	ெப ைமயாய்	விளங்கி	ஒப்பற்ற	அழ ,	நற் ண	நல்ெலா க்கம்
தலியவற்ைறக்	ெகாண் ள்ளவ ம்	யாெதா 	 ற்ற ம்	ெசய்யாதவ மான

இந்த	ெயளவன	மங்ைகையயா	ெகால் வ ?	இ ந்தி ந் 	ஸ்திரீ	ஹத்தியா



ெசய்ய	ேவண் ம்!	இதனால்	ஆ ட்கால	 வ ம்	நான்	அ பவிக்க	ேவண் ய
மேனா	ேவதைனைய ம்,	இதனால்	உண்டா ம்	பாப மாகிய	ெபரிய
ச த்திரத்ைத ம்	எப்ப க்	கடப்ேபன்?

வீர	:	பயப்படாேத!	உனக் 	நான்	ஒ 	ெதப்பம்	ெசய் 	ெகா க்க	ஏற்பா
ெசய்கிேறன்.	சீக்கிரம்	ஆகட் ம்;	தனிைமயாக	இந்த	இடத்தில்	உன்ைன	யார்
பார்க்கப்	ேபாகிறார்கள்.

ேதாழ	:	பிரம்ம ைடய	சி ஷ் ப்	ெபா ள்கள்	யா ம்,	அவற்றிற் 	மத்தியில்	உள்ள
இைடெவளி ம்,	இந்த	வனத்தில்	உள்ள	ேதவைதக ம்,	 ரிய ம்,
பஞ்ச தங்க ம்,	நம 	மன ம்,	எங் ம்	நிைறந்த	கட ம்	நாம்	ெசய் ங்
காரியத்திற் ச்	சாட்சியல்லேவா?	இைவக க் த்	ெதரியாமல்	நாம்	இந்தக்
காரியத்ைத	எப்ப ச்	ெசய்ய	 ம்?

வீர:	அப்ப யானால்	இவள்	ேபரில்	ஒ 	 ணிையப்	ேபாட் 	மைறத் 	வி கிேறன்.
பிற 	ேவைலைய	 த் 	வி .	இவைள	ஒ வ ம்	பார்க்க	 யா .

ேதாழ	:	இ 	ைபத்தியந்தான்.	

வீர	:	நீ	ஒ 	 ட்டாள்!	உனக்ெகான் ம்	ெதரியா .	நீ	ேபா	அப்பால்.	பத்மநாபைனச்
ெசய்யச்	ெசால் கிேறன்.	அேட	பத்மநாபா	எங்ேக	ஆகட் ம்.	உனக் த்	தங்கக்
காப் 	இனாம்	த கிேறன்.

பத்ம	:	மகாப்	பிர !	சந்ேதாஷம்;	ெகா ங்கள்	ைகயில்	அணிந் 	ெகாள் கிேறன்.	-
வீர	:	தவிர,	உனக் 	இன் 	என் டன்	 தல்	தரமாக	ேபாஜனம்	அளிக்கிேறன்.

பத்ம	:	வஞ்சைன	இல்லாமல்	வயி 	நிைறய	ேபாஜனம்	ெசய்கிேறன்.	அைதப்	பற்றிக்
கவைலப்பட	ேவண்டாம்.

வீர	:	உன்ைன	ேவைலக்காரர்க க் 	எல்லாம்	எஜமானன்	ஆக் ேவன்.

பத்ம	:	அப்ப யானால்	தங்கள்	தயவினால்	நான்	ெபரிய	மனிஷ்யனாகிேறன்.

வீர	:	நான்	ெசால்வைதச்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	

பத்ம	:	தைட	என்ன!	ெசால் ங்கள்	அவசியம்	ெசய்கிேறன்.	



வீர	:	இந்த	வஸந்தேஸைனைய	உடேன	ெகான் 	வி .	

பத்ம	:	மகாப்	பிர !	இ தானா	ஒ 	பிரமாதம்.	இைதத்	தவிர	நீங்கள்	எந்தக்
காரியம்	ெசய்யச்	ெசான்ன	ேபாதி ம்	நான்	ெசய்யாமல்	இ ப்ேபேனா?	அப்ப
இ ந்தால்	என்ைனக்	காட் ம்	நன்றி	ெகட்டவன்	யார்?

வீர	:	அேட	ேபாக்கிரிப்	பயேல!	நான்	உன் ைடய	எஜமானனல்லவா?

பத்ம	:	ஸ்வாமி	உண்ைமதான்.	தாங்கள்	என்	சரீரத்திற் 	எஜமாேன.	ஆனால்
என் ைடய	பாவ	 ண்ணியத்திற் 	நான்	தாேன	எஜமான்.	இைதச்	ெசய்ய	என்
மன ம்	ைக ம்	 ணிய	வில்ைல.	மன்னிக்க	ேவண் ம்.

வீர	:	என் ைடய	ேவைலக்காரனாகிய	நீ	ேவ 	எவ க் 	இப்ப ப்	பயப்ப கிறாய்?

பத்ம	:	வ ங்காலத்திற் .	

வீர	:	வ ங்காலெமன்பவன்	யாரடா	அவன்?	பத்ம	அவன்	நம் ைடய	நன்ைம
தீைமக க் த்	த ந்த	விதம்	நமக் ப்	பதில்	ெசய்பவன்.

வீர	:	நன்ைம	ெசய்தால்	என்ன	பதில்	கிைடக் ம்?	

பத்ம	:	தங்க ைடயைதப்	ேபான்ற	ெசல்வ ம்	சிறப் ம்	கிைடக் ம்.

வீர	:	தீைமக் ?

பத்ம	:	என்ைனப்	ேபால	அ ைமத்	ெதாழில்	ெசய்வேத	அதற் ப்	பலன்.	ஆைகயால்
ேம ம்	தீைம	ெசய்ய	மாட்ேடன்.	

வீர:	உயர்ந்த	ஸ்தானத்தில்	இ ப்பவைர	அ 	அ ைமயாக் ம்.	நீதான்	அ ைமயாய்
இ க்கிறாேய.	உன்ைன	அ 	என்ன	ெசய்யப்	ேபாகிற ?	பயப்படாேத.	நான்
ெசால்வைதச்	ெசய்.	

பத்ம	:	நல்ல	ஸ்திதியில்	இ ப்பவர்கள்	அ ைமயானால்	அ ைம	இன் ம்	எந்த
விதமானதாழ்ந்த	நிைலைமக் ப்	ேபாக	ேவண் ேமா!	அைத	நாம்	ஊகித் க்
ெகாள்ள	ேவண்டாமா?

வீர	:	(அ க்கிறான்)	ேபாக்கிரி	ம த் 	ம த் ப்	ேப கிறாயா?	உனக் 	அவ்வள



ணிபா
பத்ம	:	என்ைன	அ த்தா ம்	சரி!	ெகான்றா ம்	சரி!	ெசய்யத்	தகாத	காரியத்ைத
நான்	ஒ க்கா ம்	ெசய்ய	மாட்ேடன்.

வஸ	(ேதா ைனப்	பார்த் )	ஐயா!	இந்த	ஆபத்தில்	நீர்	தான்	என்ைனக்	காப்பாற்ற
ேவண் ம்.	(வணங் கிறாள்)

ேதாழ	:	மகாப்	பிர 	ேகாபிக்க	ேவண்டாம்.	பத்மநாபன்	ெசால்வ 	சரியான	விஷயம்.
எவ்வளேவா	 ண்ணியம்	ெசய் 	ெபற்ற	இந்த	ேமன்ைமைய	ஏன்	இழக்கப்
பார்க்கிறீர்கள்?

வீர	:	(தனக் ள்)	இந்த	இரண் 	க ைதக ம்	இைதச்	ெசய்ய	அஞ்சிப்	பின்
வாங் கிறார்கள்.	இராஜாவின்	ைமத் னனாகிய	என்ைன	எதிர்காலம்	என்ன
ெசய்யப்	ேபாகிற .	(ேகாபத்ேதா )	
அட	பத்மநாபா!	என்	 ன்பாக	நிற்காேத	ேபா	அப்பால்!	(உைதக்கிறான்)

பத்ம	:	இேதா	ேபாய்	விேடன்.	(அப்பால்	ேபாகிறான்)	

வீர	:	(தன்	அங்க	வஸ்திரத்ைத	இ கக்	கட் க்	ெகாண் )	அ 	வஸந்தேஸைன!
வா	இப்ப ;	வி 	உன்	பிராணைன:	(அவைளப்	பி க்கப்	ேபாகிறான்.	ேதாழன்
அவைனத்	த க் ம்	ெபா ட் 	பி க்கிறான்;	அவன்	கீேழ	வி கிறான்).

வீர	:	(எ ந் )	அேட!	 ஷ்டா!	உன்	எஜமாைனக்	ெகால்லவா	நிைனக்கிறாய்?
இவ்வள 	காலம்	என் ைடய	அன்னத்ைதத்	தின் 	வளர்ந்த	நீ	எனக்
விேராதமாக	நடக்கிறாய்	அல்லவா?

(தனக் ள்)இவன்	இ ந்தால்	காரியம்	 யா .	இவைன ம்	அ ப்பி	வி கிேறன்.
-	அேட	ைபத்தியக்காரா	நான்	ெசான்ன 	இன்னெதன்பைத	நீ	சரியாக
உணரவில்ைலேய!	இ தானா	உன் ைடய	 த்திசாலித்தனம்	இவ்வள 	உயர்ந்த
லத்தில்	பிறந்த	நான்	ேகவலம்	இந்த	இழிவான	காரியத்ைதச்	ெசய்ய	உண்ைமயில்

வி ம் ேவேனா	என்பைத	அறிந் 	ெகாள்ளக்	 டவில்ைலேய!	இவள்	பயந்
ெகாண் 	என்	இச்ைசக் 	இணங்கட் ம்	என் 	இப்ப ச்	ெசான்ேனன்.
இவ்வள தானா	உன்	 த்தி	 ர்ைம?

ேதாழ	:	உயர்	 லத்திற் த்	த ந்த	 ணெவா க்கம்	இல்லா	விட்டால்,	ேமலான
பிறப்ைபப்	பற்றி	 கழ்ந் 	ஆத்ம	ஸ் தி	ெசய் 	ெகாள்வதில்	பயெனன்ன?



வீர	:	உண்ைம	என்னெவன்றால்	நீ	இங்கி ப்பதனால்	இவள்	ெவட்கப்ப கிறாள்.
ெகாஞ்ச	ேநரத்திற் 	எங்கள்	இ வைர ம்	தனியாக	விட் ப்	ேபா.	அந்த
ட்டா ம்	எங்ேகேயா	ஓ ப்	ேபாய்	விட்டான்.	நீ	ேபாய்	அவைன ம்	ேத 	அைழத்

வா.	அதற் ள்	இவள்	இணங்கி	வி வாள்.

ேதாழ	:	(தனக் ள்)	அப்ப ம்	இ க்கலாம்.	நான்	சற் 	ேநரம்	அப்பால்	ேபாகிேறன்.
ஐயா!	உத்தர ப 	நான்	ேபாகிேறன்.

வஸ	:	(அவன்	வழிைய	மைறத் )	ஐயா!	என்ைன	இங் 	தனியாக	விட் ப்	ேபாக
ேவண்டாம்.	உம்ைமத்	தவிர	இங் 	எனக் 	ேவெறா 	 ைண மில்ைல.	காப்பாற்ற
ேவண் ம்.

ேதாழ	:	நீ	எதற் ம்	பயப்பட	ேவண்டாம்.	நான்	இ க்கிேறன்.	(வீரேசனைனப்
பார்த் ,	ஐயா!	வஸந்தேஸைனைய	உம்மிடம்	ஒப் வித் ப்	ேபாகிேறன்.	நான்	தி ம்பி
வ ம்	ேபா 	ஜாக்கிரைதயாக	இவைள	என்னிடம்	ஒப் விக்க	ேவண் ம்.)

வீர	:	சரி.	அப்ப ேய	ஆகட் ம்.	

ேதாழ	:	உண்ைமதானா?

வீர	:	சத்தியம்.

ேதாழ	(தனக் ள்)	இவன்	ஒ ேவைள	என்ைன	ஏமாற்றினா ம்	ஏமாற்றி	வி வான்;
நான்	மைறவில்	இ ந் 	இவன்	ெசய்வைதக்	கவனிக்கிேறன்.	(ேபாய்	மைறந்
ெகாள்கிறான்)

வீர	:	(தனக் ள்)	ேபாய்	விட்டான்;	இனி	இவைள	ஒழித் 	வி கிேறன்.	(நான்
பக்கங்கைள ம்	 ற்றிப்	பார்க்கிறான்.)	ஓேகா	இவன்	ஒளிந்
ெகாண் க்கிறானா?	அப்ப யா	என்ைன	ஏமாற்றவா	பார்க்கிறாய்?	உன்ைன	நான்
ஏமாற் கிேறன்	பார்!	(வீரேசனன்	 ஷ்பங்கைள	எ த் த்	தன்	ேபரில்	அணிந்
ெகாள்கிறான்.)	வஸந்தேஸைன!	என்	அ கில்	வா	கண்மணி!	ஏன்	என்	ேபரில்
உனக் 	இவ்வள 	ேகாபம்	வாவா!	ேபா ம்!	என்	கண்ணாட் 	அல்லேவா!	எங்ேக
ஒ 	 த்தம்	ெகா .

ேதாழ	:	(தனக் ள்)	சரி	அவள்	ேபரில்	காதைலத்தான்	காட் கிறான்;
சந்ேதகமில்ைல!	நான்	இனிேமல்	நிற்ப 	பிச ;	ேபாகிேறன்.	(ேபாப்	வி கிறான்)



வீர	:	அ 	வஸந்தேஸைன,	உனக் 	எவ்வள 	ஐ வரியம்	ேதைவயான	ேபாதி ம்
சரி,	மைழப்	ேபால	வ விக்கிேறன்;	உன்ைனேய	என்	 லெதய்வமாக	மதித் க்
ெகாண்டா கிேறன்.	என்	தைலப்	பாைகைய	உன்	கால யில்	ைவத்
வணங் கிேறன்.	எங்ேக	என்	அ கில்	வா!	

வஸ:	வி த்தம்	–	ேதா 	

ஐயேன!	வீணிெலன்ைன	யைலத் நீர்	வ த் 	கின்றீர்!
ைதயலர்	மனைத	நீவிர்	சற்ெற 	மறியீர்	ேபா ம்.
ைவெதைன	 ரப்பிெயன்ற	னன்பிைனப்	ெப த	லாேமா?	
ைகதவ	நிைனயா	திந்த	ஆைசைய	வி ப்பீ	ரின்ேற.	

ஐயா!	நீர்	எவ்வள தான்	ெதரிவித்த	ேபாதி ம்	எனக் 	உம்மீ 	சற் ம்	வி ப்பம்
உண்டாகவில்ைல.	உம் ைடய	ெசல்வம்	யா க் 	ேவண் ம்?	தாமைரப்	 ஷ்பத்தின்
இதழ்களில்	ேச 	ப ந் 	அ க்கைடந் 	இ ந்த	ேபாதி ம்,	வண் கள்	அந்தப்
ஷ்பத்ைத	விட் 	அகலா 	அல்லேவா!	அைதப்	ேபால	ஏழ்ைமத்	தன்ைமேயா
யி ந்த	ேபாதி ம்	ேயாக்கியதா	பட்சம்	யாரிடத்தில்	இ க்கிறேதா	அந்தப்

மாைனேய	என்	மனம்	நா கிற !	அவ க் 	நான்	ஒ க்கா ம்	வஞ்சம்	ெசய்ய
நிைனக்க	மாட்ேடன்.	என்ைன	வீணில்	வ த் வதில்	என்ன	பயன்?	

வீர	:ஆகா!	அப்ப யா	ேகவலம்	நித்திய	தரித்திரனாகிய	மாதவராயைன	என்ைனக்
காட் ம்	அதிகமாய்	விேசஷித்தா	ேப கிறாய்?	உனக் 	இவ்வள 	அகம்பாவமா?
அவன்	ேபரில்	உனக் 	அவ்வள 	ஆைசயா?

வஸ	:	என்	ஹி தயத்திேலேய	 யி க் ம்	அவைர	நான்	எப்ப 	மறப்ேபன்?

வீர:	நீ	ெசால்வ 	நிஜந்தானா	சமீபத்தில்	வா.	உன் ைடய	ஹி தயத்தில்	அவன்
இ க்கிறானா	என் 	பார்க்கிேறன்.	அ !	வஸந்தேஸைன!	பிச்ைச	எ க் ம்
பிராம்மண ைடய	பிரிய	சகியல்லேவா	நீ!	

வஸ	:	ஆகா!	கர்னாமி தமான	ெமாழிகள்!	என் ைடய	ெப ைமேய	ெப ைம!
அவைரப்	பற்றி	நீர்	ேபசப்	ேபச	என்	மனதில்	பிரம்மானந்தம்	உண்டாகிற .	இன்னம்
ேபசலாம்.

வீர:	அவனால்	இந்த	சமயத்தில்	உன்ைன	பா காக்க	 யவில்ைல.	அப்ேப ைய	நீ
மிக ம்	 கழ்ந் 	ேப கிறாேய!
வஸ	:	அவர்	இங்கி ந்தால்	எனக் 	இந்த	அவமானம்	ேநர	அவர்	பார்த் க்



ெகாண் ப்பாரா?	எனக் 	மாத்திரமல்ல;	இன் ம்	யாராயி ந்த	ேபாதி ம்,
அநாைதக க் த்	தீங் 	சம்பவித்தால்	தன்	உயிைரக்	ெகா த்தாயி ம்
அவர்கைளக்	காப்பாற் வாேர!

வீர	:	ஆகா!	அவன்	அவ்வள 	பலசாலியா!	அவனல்ல	அவன்	பாட்டன்	வந்த
ேபாதி ம்	உன்ைனத்	தப் விக்க	 யா .	பாஞ்சாலிைய	இராமர்	பி த்தைதப்	ேபால
இேதா	உன்ைன	நான்	பி த் க்	ெகால் கிேறன்	பார்.
(அவ ைடய	க த்ைதப்	பி த் க்	ெகாள் கிறான்)

வஸ	:	ஐேயா!	இங் 	ஒ வ மில்ைலயா?	இங் 	அநாைதயாகத்	தவிக்கிேறேன!
இந்தக்	ெகாைல	பாதகன்	என்ைன	ஹிம்சிக்கிறாேன!	ேஹ!	பிராண	 ைரேய!	நீர்
எங்கி க்கிறீேரா	ெதரியவில்ைலேய!	என் ைடய	மேனாரதம்	இன்னம்
நிைறேவறவில்ைலேய;	இதற் ள்	என் ைடய	உயிர்	ேபாய்	வி ம்	ேபால்	இ க்கிறேத
ஒ 	நாளாயி ம்	உம்ேமா 	 	வாழவில்ைலேய!	இப்ெபா 	இறந்தால்	என்	மனம்
ேவ ேமா	ேஹ!	 ந்தராங்கா!	இங் 	வர	மாட் ரா!	இந்தக்	ெகாைல	பாதக க் த்
தக்க	சிட்ைச	விதிக்க	மாட் ரா!	ஏ,	ப ிகளா!	ஏ,	வண் னங்களா!	நீங்களாயி ம்
என்	ேபரில்	இரக்கம்	ெகாண் 	உடேன	அவரிடம்	ேபாய்ச்	ெசால்லி	அைழத் 	வர
மாட் ர்களா?	என்	மனைதக்	ெகாள்ைள	ெகாண்ட	என்	 ைரைய	நான்	எப்ப
மறந் 	இறப்ேபன்?	ேநற் 	இரெவல்லாம்	தங்க க் ப்	பணிவிைட	ெசய்த	அந்தப்
பாக்கியம்	தி ம்பக்	கிைடக் மா	என் 	நிைனத்தி ந்ேதேன!	ஹா!	ெதய்வேம
நீதான்	ஏைழையக்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்.

வீர.:	இன்னம்	அவைன	நிைனக்கிறாயா?	எங்ேக	இனிேமல்	நீ	வாையத்	திறந்
ேப வைதப்	பார்க்கிேறன்.	(அவ ைடய	க த்ைத	இரண் 	ைககளா ம்	இ கப்
பி த் 	 ச் விட	 யாமல்	அ த் கிறான்.	வஸந்தேஸைன	ேபச	 யாமல்	

த் க்	கீேழ	வி கிறாள்.)

வீர:	ஓேகா	இன்னம்	 க்கிறாயா?	ஒழிந் 	ேபா!	ேவசிக்	க ைத	(ைககளால்
ேம ம்	ெதாண்ைடைய	இ கப்	பி த் 	அ த் கிறான்.	அவள்	 ர்ச்சித் 	கீேழ
வி கிறாள்.)

வீர	:	ஒழிந்தாள்	ேவசி;	 ந்த 	காரியம்;	என்	கவைல ம்	தீர்ந்த !	இந்தப்	பாப
ட்ைட	இந்த	வஞ்சக	மண்டபம்	கைடசியில்	அழிந்த .	என்ைனக்

ைகயாலாகதவன்	என்றா	நிைனத்தாய்?	இப்ெபா 	எப்ப 	இ க்கிற ?	நான்
இராஜாவின்	ைமத் னன்	என் ைடய	தயவிற் 	எத்தைனேயா	ஸ்திரீகள்
காத்தி க்கிறார்கள்;	நான்	எவ்வள 	நயந் 	ேவண் ம்	என்ைன	அவமதித்தா
ேப கிறாய்!	நீ	எந்த	விஷயத்தில்	மற்ற	ஸ்திரீகைளக்	காட் ம்	உயர்ந்தவள்?



கந்த வ	ஸ்திரீேயா?	அல்ல 	ேதவ	ரம்ைபேயா?	எனக் 	உபேயாகப்படாத	உன்
ேதகம்,	 ச்சி	 க்க க் 	உபேயாகப்படட் ம்.	எவ்வளேவா	ெபரிய	ம ஷ்யனான
எனக் 	ஒ 	 த்தம்	ெகா க்க	மாட்ேடெனன்றாேய.	இனி	நாய்	நரிகெளல்லாம்
உன்ைனத்	ேதைவயான	வைரயில்	 த்தமிடப்	ேபாகின்றன.	இங் 	எவ ம்	இல்ைல.
நான்	உன்ைன	அ பவித் 	ஆனந்தப்பட	நீ	சம்மதிக்கவில்ைல	அல்லேவா	நீ
அ ைமயாய்	வளர்த்த	உன் ைடய	மாமிசத்ைத	நாய்	நரி	க கள்
சந்ேதாஷமாய்த்	தின்பைதயாயி ம்	மைறவில்	இ ந் 	பார்த் 	ஆனந்தம்
அைடகிேறன்.	இந்தப்	பிணத்ைத	யா ம்	அறியாமல்	இங்ேக	உதிர்ந் 	கிடக் ம்
சர களால்	மைறத் 	வி கிேறன்.

(மி தியி ந்த	அவ ைடய	ஆபரணங்கைளக்	கழற்றிக்	ெகாண் 	அவைளச்
ச களால்	மைறத் 	வி கிறான்.)

(ேதாழ ம்	பத்மநாப ம்	வ கிறார்கள்)

ேதாழ	:	மகாப்	பிர !	பத்மநாபைன	இேதா	அைழத் 	வந்ேதன்.	வஸந்தேஸைனைய
ஒப் வித்ேதேன!	அவள்	எங்ேக	இ க்கிறாள்?	காேணாேம!

வீர	:	அவள்	அப்ெபா ேத	ேபாய்	விட்டாேள!	

ேதாழ	:	எங்ேக	ேபானாள்?	

வீர	:	உனக் ப்	பின்னால்	வந்தாேள!	

ேதாழ	:	அந்தத்	திக்கிேலேய	அவள்	வரவில்ைலேய!	

வீர	:	நீ	எந்தத்	திக்கில்	இ ந்தாய்?	ேதாழ	நான்	கிழக் த்	திக்கில்	இ ந்ேதன்.

வீர	:	அப்ப யானால்	சரிதான்;	அவள்	ெதற் த்	திைசயில்	அல்லேவா	ேபானாள்.

ேதாழ	:	நான்	ெதன்	 றத்தி ம்	ேபாேனேன!

வீர	:	அப்ப யானால்	அவள்	வடக் ப்	பக்கமாய்ப்	ேபாய்	இ க்க	ேவண் ம்.	

பத்ம	:	நான்	வடக் ப்	பக்கத்திேலேய	இ ந்ேதேன!	ஒ வைர ம்	காணவில்ைலேய!

வீர	:	மி தி	இ ப்ப 	ேமற் த்தாேன	சரிதான்	அப்ப த்தான்	ேபானாள்.



இப்ெபா 	தான்	நிைனவிற் 	வ கிற !	இந்தச்	ேசாைலயில்
ரியனி க் மிடம்	ெதரியாைமயால்	கிழக் 	ேமற் 	ெதரிகிறதில்ைல.

ேதாழ	:	என்ன	இ ?	நீங்கள்	ெசால்வ 	எனக்	ெகான் ம்	விளங்கவில்ைலேய!
நன்றாய்த்	ெதரிவி ங்கள்.

வீர	:	உன்	தைல,	என்	கால்,	சாட்சியாகச்	ெசால் கிேறன்.	நீ	கவைலப்பட
ேவண்டாம்.	உனக் ப்	பயெமன்பேத	ேதைவ	இல்ைல.	நான்	அவைள	அ ப்பி
விட்ேடன்.

ேதாழ	:	எங்ேக	அ ப்பினர்கள்?

வீர	:	அவள்	இந்த	உலகத்ைதேய	விட் ப்	ேபாய்	விட்டாள்.	

ேதாழ:	இெதன்ன	ஆச்சரியம்!	

வீர:	ஆச்சரியம்	ஒன் மில்ைல.	இச்ச கின்	கீழ்	சயனித் க்	ெகாண் க்கிறாள்
பார்.	(பிரித் க்	காட் கிறான்)

ேதாழ	:	ஆகா!	என்ன	அக்கிரமம்	( ர்ச்சித் 	வி கிறான்)

வீர	:	இெதன்ன!	இவ ம்	இறந் 	விட்டானா	என்ன?	அவளிடத்தில்
இவ க்ெகன்ன	இவ்வள 	பிரியம்?	இவர்கள்	இ வ க் ம்	ஒ 	ேவைள	ஸ்ேநகம்
இ க் ேமா?	ஆம்,	ஆம்!	அப்ப த்தான்	இ க்க	ேவண் ம்.

பத்ம	:	(ேதாழைனப்	பார்த் )	ஐயா!	எ ந்தி ம்!	இத்தைனக் ம்	நாேன	காரணம்!
இவைள	நான்	அல்லேவா	இங் 	அைழத் 	வந்ேதன்.	இந்தப்	பழி	எனக்
அல்லேவா	வந் 	ேச ம்.

ேதாழ	:(மிக ம்	விசனத் )	ஐேயா	வஸந்தேஸனா!	அன்பாகிய	ஆ 	வறண் 	ேபாய்
விட்டேதா?	அழகான ,	இந்தத்	ேதசத்ைத	விட் த்	தன 	இ ப்பிடத்திற் ப்
பறந் 	ேபாய்	விட்டேதா?	ஆகா!	என்ன	சாந்த	 ணம்	என்ன	 கலமான	ெமாழி
ழந்ைதையப்	ேபால்	விைளயா வாேய!	இன்பங்கேள	நிைறந்த	ெபட் ையத்

தி டன்	உைடத் 	விட்டாேன!	இந்தப்	பழி	வீண்	ேபா ேமா?	ஸ்திரீ	ஹத்தி	ேதாஷம்
வில ேமா?	அழகான	ெயளவன	ஸ்திரீைய	யாெதா 	 ற்ற ம்	இன்றி	ெகால்வ
என்றால்,	ெதய்வம்	இந்த	ஊரில்	இ க் ேமா?	தைலயில்	இ 	விழாேதா?
(தனக் ள்	இந்தக்	ெகாைல	பாதகன்	இந்தக்	 ற்றத்ைத	என்	ேபரில்	 மத்தினா ம்



மத் வான்.	இங்கி ப்ப 	பிச ,	நான்	ேபாய்	வி கிேறன்.	(விரேசனன்	அவைனப்
பி த் க்	ெகாள் கிறான்)	என்ைன	ஏன்	த க்கிறீர்!	உம் டன்	நான்	ேதாழனாக
இ ந்த 	ேபா ம்;	நான்	ேபாகிேறன்.	இனி	உமக் த்	த ந்த	ேவெறா வைன
ைவத் க்	ெகாள் ம்.	நான்	ேபாகிேறன்.

வீர	:	அப்ப யா!	நீ	மிக ம்	சாமர்த்தியசாலியாய்	இ க்கிறாேய!	இந்த	ஸ்திரீ
ரத்னத்ைத	இங் 	ெகான்ற மன்றி	நான்	ேகட்டால்	என்ைனத்	 ஷிக்கிறாயா?	

ேதாழ	:	அழ !	அழ !	ேயாக்கியமான	காரியம்!	இவ்வள 	ேமலான	 ணம்
யா க் 	வ ம்?

வீர:	வாவா!	ேகாபிக்காேத	ேகாபம்	ெபால்லாத 	அல்லவா?	அதில்	இவ்விதமான
காரியம்	ெசய்வ 	மனிஷ்ய	ஸ்வபாவந்	தாேன	உனக் த்	ேதைவயான	ெபா ள்
த கிேறன்.	வா	ேபாக	லாம்.

ேதாழ	:	ஐயா!	ேபா ம்!	உம் ைடய	ெவ மதி ம்	ேவண்டாம்;	உம் ைடய	நட் ம்
ேவண்டாம்!	இனிேமல்	நாம்	இ வ ம்	விேராதிகளாக	இ ப்ேபாம்.	அவமானத்ைத
உண்டாக் ம்	நட் 	எனக் த்	ேதைவயில்ைல.	நாம்	இ வ ம்	இனி	ஒ க்கா ம்
ேச வ 	இல்ைல.	இத் டன்	நம 	ஸ்ேநகம்	ஒழிந்த .

வீர	:	பிரிய	நண்பா!	என்ன	இப்ப க்	ேகாபித் க்	ெகாள்கிறாய்!	ேநரமாகிற ;
ஸ்நானத்திற் ப்	ேபாேவாம்	வா!

ேதாழ	:	நீர்	 ற்றமற்றவராய்	இ ந்த	ேபா 	உமக் 	நான்	எவ்வளேவா	பணிந்
நடந்ேதன்.	 ற்றவாளிைய	இனி	நான்	ஒ க்கா ம்	பணிய	மாட்ேடன்.	அதி ம்
ஸ்திரீையக்	ெகான்றவேனாடா	நட் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	ஆகா	வஸந்தேஸனா
உன் ைடய	நற் ணத்திற் 	நீ	அ த்த	ெஜன்மத்திலாவ 	 கம்	ெப வாய்.
உன்ைனக்	ெகாைல	ெசய்ததற் 	ஈ வரன்	எப்ப ம்	பழி	வாங்கி	வி வான்.
(ேபாகிறான்)

வீர	:	ெகாைல	ெசய் 	விட் 	எங்ேக	ஓடப்	பார்க்கிறாய்?	இராஜாவினிடம்	ேபாக
ேவண் ம்.	வா	என் டன்;	அங் 	வந் 	உன் ைடய	நியாயத்ைதச்	ெசால்லித்
தப்பித் க்	ெகாள்.	(பி க்கிறான்)

ேதாழ	:	 ட்டாேள!	ேபா	அப்பால்.	(ேகாபத்ேதா 	தன்	கத்திைய	உ கிறான்.)

வீர	:	(அஞ்சிப்	பின்	வாங்கி)	சரி,	சரி	உனக் 	அச்சமாய்	இ ந்தால்	நீ	ேபாய்	வி .



இங்ேக	நிற்காேத.

ேதாழ	:	(தனக் ள்	நான்	இந்த	நகரத்தில்	இ ந்தால்,	இந்தப்	ப பாவி	என்	ேபரில்
இந்தக்	 ற்றத்ைதச்	 மர்த்தி	என்ைனப்	பல	 ன்பங்க க் 	ஆளாக் வான்.	நான்
இந்த	ஊைர	விட் ப்	ேபாய்	பிரதாப டன்	ேசர்ந் 	ெகாள் கிேறன்.	(ேபாய்
வி கிறான்)

வீர	:	அேட	பத்மநாபா	என்ன	நீ	 டவா	பயப்ப கிறாய்?

பத்ம	:	ஸ்வாமி!	இ 	மிக ம்	ெகா ய	விஷயம்	அல்லவா?

வீர	:	நீ ம்	என்ைனத் ஷிக்க	ஆரம்பித்தாயா?	இேதா	இந்த	ஆபரணங்கைள
ெவ மதியாக	எ த் க்	ெகாள்.	நான்	நன்றாய்	அலங்காரம்	ெசய்
ெகாண் க்ைகயில்	நீ ம்	எனக் த்	த ந்த	ப 	இ க்க	ேவண்டாமா?
ேநரமாகிற ,	நீ	வண் ைய	ஓட் க்	ெகாண் 	அரண்மைனக் ப்	ேபா;	நான்
பின்னால்	வ கிேறன்.
பத்ம	:	அப்ப ேய	ெசய்கிேறன்.	(ேபாய்	வி கிறான்)

வீர	:	(தனக் ள்)	இந்த	இரண் 	க ைதகைள ம்	அரண்மைனக் ப்	ேபான டன்
ஒ வ ம்	அறியாமல்	சிைறச்சாைலயில்	அைடத் 	வி கிேறன்;	பிற 	இந்த
இரகசியம்	எப்ப 	ெவளியில்	வரப்	ேபாகிற .	இவள்	உயிர்	ேபாய்	விட்டதா	அல்ல
இன்னம்	நன்றாய்க்	ெகால்ல	ேவண் ேமா	பார்க்கிேறன்.	சரி	ஒழிந் ப்	ேபாய்
விட்டாள்!	ச கைள	நன்றாய்ப்	ேபாட் 	 கிேறன்.	நான்	உடேன
நியாயாதிபதியினிடம்	ேபாய்	வஸந்தேஸைனயின்	ஆபரணங்கைள	அபகரிக் ம்
ெபா ட் 	மாதவராயன்	இவைளக்	ெகான் 	விட்டதாகப்	பிரா 	ெகா க்கிேறன்!
நல்ல	ேயாசைன	நல்ல	தந்திரம்	மாதவராய ம்	ஒழிந் 	வி வான்	சரி	ேபாகிேறன்.
(ேபாப்	வி கிறான்)

(ஈர	வஸ்திரத் டன்	சந்தியாசி	வ கிறான்.)

(தனக் ள்)	சனியன்	ஒழிந்தான்!	இவ்விதமான	 ஷ்டர்கைள	அந்தக்	கட ள்	ஏன்
பைடக்கிறாேனா	ெதரியவில்ைல!	சந்நியாசி	என்றால்	இவ க் 	எவ்வள 	ேகாபம்
உண்டாகிற !	இவன்	ேபாகட் ம்	என் 	இ வைரயில்	ஒ 	மைறவில்	இ ந் ,
இப்ெபா ேத	என் ைடய	காஷாய	வஸ்திரத்ைதக்.	கசக்கிேனன்.	இவன்	இனித்
தி ம்பி	வர	மாட்டான்.	வஸ்திரத்ைத	இந்த	மரக்கிைளயில்	கட் 	உலர்த் கிேறன.்
ேச!	 ரங் கள்	இ க்கின்றன;	கிழித்தா ம்	கிழித் 	வி ம்.	கீேழ	தைரயில்	காய
ைவத்தால்	மண்	ஒட் க்	ெகாள் ம்.	என்ன	ெசய்கிற ?	அேதா	இைலச்	ச கள்



ட்டாகக்	 விந்தி க்கின்றன.	அதன்	ேபரில்	காய	ைவக்கிேறன்.	(வஸந்தேஸைன
கிடந்த	இடத்தின்	ேபரில்	 ணிைய	விரித் 	விட் 	அ கில்	உட்கா கிறான்.

ஆகா!	இந்த	உலகத்தில்	என்ன	இ க்கிற )

தி வ ட்பா	-	ேதா 		

விளக்கறியா	இ ட்டைறயில்	கவிழ்ந் 	கிடந்த
						விம் கின்ற	 ழவியி 	மிகப்ெபரி ஞ்	சிறிேயன	்
அளக்கறியாத்	 யர்க்கடலில்	அ ந்தி	ெந ங்கால
						மைலந்தைலந் 	ெமலிந் 	 ம்	பதனின்	மிகத் ம்ேபன.்
கிளக்கறியாக்	ெகா ைமெயலாம்	கிைளத்த	ப மரத்ேதன்
						ெகா மதிேயன்	க ைமயிேனன்	கிறிேப ம்	ெவறிேயன்	
களக்கரியாப்	 வியிைட	நாேனன்	பிறந்ேத	னந்ேதா!	
						க ைண	நடத்தரேச!	நின்	க த்ைத	யறிேயேன.	

ஆழ்ந் 	நிைனத் ப்	பார்த்தால்	இவ் லகில்	 ன்பத்ைத ம்	 யரத்ைத ம்	தவிர
ேவ 	ஒன் ம்	இல்ைல.	இங் 	நாம்	இ ப்ப ம்	அநித்தியம்.	இந்த	அற்ப	வாழ் ம்
ேமாசம்	நாசம்	கம்பளி	ேவஷமாக	இ க்கிற .	ேச!	இ 	ேயாக்கியர்கள்
இ ப்பதற்ேக	தகாத	உலகம்.	ெகாஞ்சங்	ெகாஞ்சமாய்	ஆகாரத்ைதக்	 ைறத்
ேதகத்ைத	ஒ க்கிக்	கைடசியில்	என்	பிராணைன	விட் 	வி வேத	நல்ல	 .
ஈ வர ைடய	தி வ ையேய	சதா	கால ம்	நிைனத்த	வண்ணமி ப்பேத	நமக் ப்
ெப த்த	தனம்;	அ ேவ	பாக்கியம்.	அ ேவ	ேபரானந்தம்;	அ ேவ	யா ம்.	இந்த
உலகில்	யாெதா 	பற் மில்ைல.	யாைர	விட் ப்	ேபாவதில்	என்ன	விசனம்?
ஒ வ ம்	இல்ைல.	ஆனால்	எனக் க்	கைடசியாக	உதவி	ெசய்த	அந்த
வஸந்தேஸைனைய	மாத்திரம்	நான்	ஒ 	நா ம்	மறந்ததில்ைல.	அவ க்
ஏதாவ 	ஒ 	பதில்	உதவி	ெசய் 	விட்டால்	ேபா ம்;	என் ைடய	கைடசி	வி ப்பம்
நிைறேவறிப்	ேபாம்.	அவ க் 	எவ்விதமான	உதவி	ெசய்யப்	ேபாகிேறன்
(தி க்கிட் )	இெதன்ன	ஆச்சரியம்!	இந்தத்	 ணியின்	கீழ்	 ஸ்	என் 	ெப 	 ச்
வி ம்	சத்தத்ைதப்	ேபாலக்	ேகட்டேத!	ஒ ேவைள	ஸர்ப்பம்	க த் 	நான்	இறந்தால்
நல்ல தான்.	(ஒ 	ைகைய	ெவளியில்	நீட் கிறான்)	ஓேகா	ஸர்ப்பத்ைதப்	ேபாலத்
தான்	இ க்கிற .	ஸர்ப்பமல்ல!	தந்தத்தினால்	ெசய்யப்பட்டைகையப்	ேபால்
இ க்கிறேத!	(வஸ்திரத்ைத	எ த் 	விட் )	இெதன்ன	ஆச்சரியம்!	ஒ 	ஸ்திரீயின்
அழகிய	கரமல்லேவா	ெதரிகிற !	இ 	விேநாதமாக	இ க்கிறேத!	(ச கைள
விலக் கிறான்)	ஆகா!	என்ன	காந்தி!	ஒ 	ெபண்மணி	அல்லேவா	ப த் க்
ெகாண் க்கிறாள்!	என்ன	வஞ்சகேமா	ெதரியவில்ைலேய!	எந்தப்	பாதகன்



இப்ப ச்	ெசய்தாேனா	ெதரியவில்ைலேய.	உயிர்	இ க்கிற .	(நன்றாய்ப்	பார்த் )
ஆகா!	எனக் 	உதவி	ெசய்த	உத்தமியான	வஸந்தேஸைனையப்	ேபால்	இ க்கிற .
என்	மனதின்	ெபாய்த்	ேதாற்றேமா!	சீ	இல்ைல!	இல்ைல!	அந்த	மா சிேரான்
மணிேய	இவள்!	இங் 	வந்த	காரணம்	என்ன?	அேதா	தி ம் கிறாள்?	கண்ைணத்
திறக்கிறாள்!

(தண்ணீர்	ேவண் ம்	என் 	ைசைக	ெசய்கிறாள்)
சந்	:	(தனக் ள்)	சமீபத்தில்	நீேராைட	இ க்கிற .	ஜலத்ைத	எப்ப 	எ த் க்
ெகாண் 	வ கிற ?	தி ேவா 	 ட	என்னிடத்தில்	கிைடயா ;	இேதா	மாமரம்
இ க்கிற .	அதன்	இைலகைளத்	ெதான்ைனயாகத்	ைதத் 	அதில்	எ த்
வ கிேறன்.

(ேபாய்	ஜலம்	ெகாணர்ந் 	அ ந் வித் 	ஈரத்	 ணியால்	 கத்ைதத்	 ைடத்
அதனால்	விசி கிறான்.)

வஸ	:	(எ ந் )	ஸ்வாமி	நமஸ்காரம்!	இந்த	உதவி	ெசய்த	தங்கைள	ஈ வரன்
அவசியம்	காப்பாற் வார்.

சந்	:	அம்மா!	நான்	யார்	என் 	உங்கள்	நிைனவிற் 	வரவில்ைலயா?

வஸ்	:	(ேயாசைன	ெசய் 	)	அைடயாளம்	ெதரியவில்ைலேய!	ெசால் ங்கள்.

சந்	:	 ன்ெனா 	நாள்	இரண் 	 தா க க் ப்	பத் 	 பாய்	ெகா த் 	என்ைன
மீட்ட 	நிைனவிற் 	வ கிறதா?

வஸ	:	ஆம்,	ஆம்!	ஞாபகம்	இ க்கிற !	அதற் ப்	பின்	காஷாயம்	வாங்கிக்
ெகாண்டாற்	ேபால்	இ க்கிற !

சந்:	ஆம்.	நீங்கள்	இவ்விதம்	இங்கி க்க	ேவண் ய	காரணம்	என்ன?	எந்தப்
பாதகன	்இப்ப ச்	ெசய்தான்?	விவரத்ைதத்	ெதரிவிக்கலாேமா?	.

வஸ	:	எனக் 	இப்ெபா 	மிக ம்	கைளப்பாய்	இ க்கிற .	எல்லாவற்ைற ம்	என்
வீட் ற் ப்	ேபாய்ப்	பிற 	ெதரிவிக்கிேறன்.	தய 	ெசய் 	என்ைன	என்	வீட் ற்
ெகாண் 	ேபாய்ச்	ேசர்த்தால	்உமக் ப்	ெப த்த	 ண்ணியம்	உண்டா ம்.

சந்	:	அப்ப ேய	ெசய்யலாம்.	ெம வாக	நடந் 	வா ங்கள்.	அ கில்	உள்ள
நீேராைடக் 	 தலில்	ேபாய்	ஜலம்	அ ந்தி	மரத்த யில்	சிறி 	உட்கார்ந் 	சிரமப்



பரிகாரம்	ெசய் 	ெகாள் ங்கள்.	ெம வாக	நடந் 	இப்ப 	வா ங்கள்.
--------------------		
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இடம்	:	நியாய	ஸ்தலம்.	

(நியாபதி	வக்கீல்,	விசாரைண	கர்த்தா	 தலிேயார்	உட்கார்ந் 	இ க்கிறார்கள்.	
ெவளியில்	ேசவகர்கள்	கட் ய	த க டன்	நிற்கிறார்கள்)

விசா	:	அேட	ேசவகா!	பிரா 	ம க்கள்	ெகா க்க	வந்தி ப்பவர்கைளக்	 ப்பி .

ேசவ	:	பிரா ,	ம க்கள்	ெகா க்கிறவர்கள்	ெகா க்கலாம்.	( ன் 	தரம்	உரக்கக்
கிறான்)

(விரேசனன்	வ கிறான்)

வீர:	அேட!	ேசவகப்	பயேல!	நான்	ஒ 	பிரா 	ெகா க்க	ேவண் ம்.	எங்ேக
நியாயாதிபதி?
ேசவ	:	ஸ்வாமி!	இங்ேகேய	இ ங்கள்.	நான்	ேபாய்	நியாயாதிபதியிடம்
ெதரிவிக்கிேறன்.

வீர	:	ஆகா!	அப்ப யா!	ேசவகப்	பதேர!	நான்	இராஜாவின்	ைமத் னன்	அல்லவா!
நான்	இவ்விடத்திலா	நிற்க	ேவண் ம்?

ேசவ	:	ஸ்வாமி	ேகாபித் க்	ெகாள்ள	ேவண்டாம்.
(ேசவகன்	நியாயாதிபதியிடம்	ேபாகிறான்.)

நியா	:	இராஜாவின்	ைமத் னரா?	 மேக 	என் ம்	வால்	நட்சத்திரம்
ேதான் வ 	ஏதாவ 	ஒ 	ேதசத்தின்	நாசத்ைதக்	காட் ம்	என்பார்கள்.	இந்தப்
பிர 	வந்த 	யா ைடய	ேகட் ற் 	அறி றிேயா	ெதரியவில்ைல.	இ க்கட் ம்.
இன்ைறய	தினம்	ேவ 	அவசரமான	சில	விசாரைணகள்	இ ப்பதாக ம்,
நாைளக் 	வ ம்	ப ம்	ெதரிவித் 	அ ப் .

ேசவ	:	(ெவளியில்	வந் )	மகாப்	பிர 	இன்ைறய	தினம்	ேவ 	அவசரமான	சில
விசாரைணகள்	இ ப்பதால்	நாைளய	தினம்	வ ம்ப 	உத்தரவான .	நாைளக்
வா ங்கள்.



வீர	:	என் ைடய	விசாரைணைய	விட	மற்ற 	அவசரேமா?	இந்த	நியாயாதிபதி
	 ட்டாள்.	என்	சேகாதரியின்	 ஷனாகிய	இராஜனிடம்	ேபாய்த்	ெதரிவித்

இந்தக்	க ைதைய	வால த் 	ஓட் 	வி கிேறன்.	(ேபாகிறான்)

ேசவ	:	ஸ்வாமி	ஒ 	 ணம்	ெபா ங்கள்;	நான்	ேபாய்	நியாயாதிபதியிடம்
ம ப ம்	ெதரிவித் ப்	பார்க்கிேறன்	(உள்ேள	ேபாய்)	நியாயாதிபதிகேள!	அவர்
மிக ம்	ேகாபித் க்	ெகாள் கிறார்.	இன்ைறக் த்	தன்	பிராைத
விசாரிக்காதைதப்	பற்றி	இராஜாவிடத்தில்	ெதரிவித் 	தங்கைள	ேவைலயில்
இ ந் 	நீக்கி	ேவ 	நியாயாதிபதிைய	நியமிக்கப்	ேபாகிறாராம்.

நியா	:	பாம் 	அற்பமான	ெஜந் வாய்	இ ந்த	ேபாதி ம்	அதன்	விஷம்	எவைர ம்
ெகால் ம்	அல்லேவா!	நல்ல ;	அவைர	வரச்	ெசால்	அவர்	பிராைத	விசாரிக்கலாம்.

ேசவ	:	(ெவளியில்	ேபாய்)	மகாப்	பிர !	வரலாம்;	உங்கள்	பிராைத	இன் 	விசாரிக்கப்
ேபாகிறார்கள்.

வீர	:	ஓேகா!	 தலில்	விசாரிக்க	 யா :	இப்ெபா 	 ம்.	நல்ல ,	இவன்
என்னிடத்தில்	ெகாஞ்சம்	பயம்	ைவத் க்	ெகாண் க்கிறான்.	நான்	ெசால்வைதச்
ெசய்கிறானா	இல்ைலயா	பார்க்கலாம்.
நியா:	ஐயா!	அப்ப 	உட்கார்ந் 	ெகாள் ம்.

வீர:	சந்ேதகம்	என்ன?	இந்த	ஸ்தலேம	என் ைடய .	நான்	உட்கா வதற்
உம் ைடய	உத்தர 	ேவண் ேமா?	எங்ேக	உட்கார	வி ப்பேமா	அங்ேக	நாேன
உட்கா கிேறன்.	(விசாரைண	கர்த்தாவிடம்	ேபாய்)	இங்ேகதான்	உட்கா ேவன்.
இல்ைல,	இல்ைல.	இன்னம்	உயரத்தில்	உட்கா ேவன்.	(நியாபாதிபதிக் ப்
பக்கத்தில்	ேபாய்	உட்கா கிறான்.)

நியா	:	ஐயா!	உம் ைடய	பிரா 	என்ன?	ெசால்லிக்	ெகாள் ம்.

வீர	:	ெசால் ம்	சமயம்	எனக் த்	ெதரி ம்	அதி க்கட் ம்.	நீர்	 தலில்	ஒன்ைற
ஞாபகத்தில்	ைவத் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	நான்	யார்	ெதரி மா?	சிறந்த

ம்பத்தில்	உதித்தவன்.	என்	தந்ைத	இராஜாவின்	மாமனார்.	இராஜாேவா	என்
தகப்பனா ைடய	ம மகன்.	நான்	இராஜாவின்	ைமத் னன்.	இராஜா	என் ைடய
சேகாதரியின்	கணவன்.

நியா	:	இெதல்லாம்	எனக் 	நன்றாய்த்	ெதரி ம்;	 ம்பப்	ெப ைமையப்	பற்றி
அதிகமாய்ச்	ெசால்ல	ேவண்டாம்.	பிராைதத்	ெதரிவி ம்.



வீர	:	இேதா	ெசால் கிேறன்.	ஆனால்	அதில்	என்	ேபரில்	யாெதா 	 ற்ற ம்
இல்ைல.	என்	ைமத் னனாகிய	இராஜன்,	நான்	விைளயா ,	சந்ேதாஷமாய்ப்
ெபா 	ேபாக்க,	எனக் ப்	 ஞ்ேசாைல	ஒன்ைறக்	ெகா த் 	இ க்கிறார்.	நான்
தினம்	தினம்	அங் 	ேபாயி ந் 	விட் 	வ வ 	வழக்கம்.	இன்ைறய	தினம்	அங்
ேபாேனன்.	ஆகா!	எைதக்	கண்ேடன்	ெதரி மா?	என்	கண்கைளேய	நம்பக் ட
இல்ைல!	ஒ 	ெயளவன	ஸ்திரீ	யின்	சவம்	கிடக்கக்	கண்ேடன்.

நியா	:	அ 	யா ைடய 	என்ப 	அைடயாளம்	ெதரிந்ததா?

வீர:	நன்றாய்த்	ெதரிந்த .	அவள்	நம் ைடய	நரகத்திற்ேக	அழகாய்	இ ந்தவள்;
யாவரா ம்	 கழப்பட்ட	வஸந்தேஸைன.	அவ ைடய	ஆைட	ஆபரணங்கைளக்
கண் 	ேபராைச	ெகாண்ட	எந்தக்	ெகாைல	பாதகேனா	அவைளத்	தனிைமயான
அந்த	இடத்திற் 	அைழத் 	வந்தி க்க	ேவண் ம்.	அங் 	அவ ைடய
ெதாண்ைடையப்	பி த் 	ெநரித் க்	ெகான் 	விட்டான்.	ஆனால்	நானல்ல.

நியா	:	ஆகா!	பாராக்காரர்கள்	எவ்வள 	அஜாக்கிரைதயாக	இ ந் 	விட்டார்கள்.
விசாரைண	கர்த்தா	இைத	எ திக்	ெகாள் ம்,	”ஆனால்	நானல்ல"	என்பைத ம்
எ திக்	ெகாள் ம்.

விசா	:	சரி,	எ திக்	ெகாண்ேடன்.

வீர	(தனக் ள்)	என்ன	 ட்டாள்தனம்	யாைன	தன்	தைலயில்	மண்ைண	வாரிப்
ேபாட் க்	ெகாள்வைதப்	ேபாலப்	ேபசி	விட்ேடேன	சரி,	ெசால்லியாய்	விட்ட 	இனி
என்ன	ெசய்கிற !	ஐயா!	நியாயாதிபதி	அதிக	ேமதாவியாகிய	தாங்கள்	இந்த
அற்ப	விஷயத்ைதப்	பற்றி	இவ்வள 	பிரமாதம்	ெசய்கிறீர்கேள!	ஆனால்	நானல்ல
இச்ெசய்ைகையப்	பார்த்தவன்	என் 	ெசால்ல	உத்ேதசித்ேதன்.	

நியா:	அப்ப யானால்	அவ ைடய	ஆைட	ஆபரணங்கைள	அபகரிக் ம்	ெபா ட்
யாேரா	அவள்	ெதாண்ைடையப்	பி த் 	ெநரித் க்	ெகான் 	விட்டதாக	உமக்
எப்ப த்	ெதரிந்த ?

வீர	:	அப்ப த்தான்	இ க்க	ேவண் ம்	என் 	 கித்ேதன்.	ஏெனன்றால்
அவ ைடய	க த் 	வீங்கிப்	ேபாய்	இ ந்தேதா 	ஆபரணங்க ம்	ேபாயி ந்தன.

நியா:	இ க்கலாம்.



வீர	(தனக் ள்)	உயிர்	வந்த ?

நியா:	சரி,	வஸந்தேஸைனயின்	தாைய	 தலில்	விசாரிக்க	ேவண் ம்.	அேட
ேசவகா!	அவைள	வரவைழ.

ேசவ	:	உத்தர .	(ேபாய்	அைழத் க்	ெகாண் 	வ கிறான்)
ேசவ	:	அம்மா!	இப்ப ேய	வா!	இ தான்	வழி.

தாய்க்கிழவி	:	(தனக் ள்)	என் ைடய	 ழந்ைத	வஸந்தேஸைன	தன்	நண்பர்
வீட் ற் 	ேநற்றிர 	ேபானவள்	இன்னம்	வந் 	ேசரவில்ைல.	அைதப்	பற்றி	நான்
கவைலப்பட் க்	ெகாண் க்ைகயில்	இவன்	நியாயாதிபதி	அைழப்பதாகச்
ெசால் கிறான்.	என்ன	காரணேமா,	என்ன	சம்பவித்தேதா	ெதரியவில்ைல.	என்
மனம்	பைதக்கிற .	என்ன	ெசய்ேவன்?	ேபானால்	உண்ைம	ெதரிகிற .	
(	நியாயாதிபதிைய	ேநாக்கி)	ஸ்வாமி!	நமஸ்காரம்.

நியா	:	வா!	அப்ப 	நில் .

வீர	:	ஓேகா	தாய்க்	கிழவியா!	வந்தாயா	சரி.

நியா	:	நீ	வஸந்தேஸைனயின்	தாயா?

தாய்	:ஆம்.

நியா:	உன்	மகள்	இப்ெபா 	எங்கி க்கிறாள்.	

தாய்:	ஒ 	நண்பர்	வீட் ற் ப்	ேபாயி க்கிறாள்.

நியா	:	அவ ைடய	ெபயர்	என்ன?

தாய்	:	ஸ்வாமி	இந்தக்	ேகள்விக் ப்	பதில்	ெசால்ல	ெவட்கமாய்	இ க்கிற !	-

நியா:	நியாய	ஸ்தலத்தில்	ெசால் வதினால்	யாெதா 	 ற்ற ம்	இல்ைல.	இங்ேக
ெவட்கப்பட்டால்	காரியம்	எப்ப 	ஆ ம்?	ேகட்பதற் ப்	பதில்	ெசால்லித்தான்
ஆகேவண் ம்.

தாய்	:	நற் ணேம	அணியாகப்	ெபற்ற	மாதவராய ைடய	மாளிைகக் ள்	ேபானாள்.



வீர	:	இவள்	ெசான்னைதக்	ேகட் ர்களா?	இைத	எ திக்	ெகாள் ங்கள்.
மாதவராயன்தான்	 ற்றவாளி.	

நியா	:	அவ ைடய	நண்பர்	எப்ப க்	 ற்றவாளி	ஆவார்?	அவைர ம்	வரவைழத்
விசாரிப்ேபாம்.	அேட	ேசவகா!	மாதவராயைர	அைழத் 	வா!
(ேபாய்	அைழத் 	வ கிறான்)

மாத	:	(தனக் ள்	இந்த	நியாய	ஸ்தலம்	ச த்திரத்ைதப்	ேபால்	இ க்கிறேத!
இைதப்	பார்க்க	என்	மனதில்	ஒ 	வித	சஞ்சலம்	உண்டாகிற .	வழியில்
பலவிதமான	ெகட்ட	ச னங்கள்	ேதான்றின.	என்ன	தீங் 	சம்பவிக் ேமா
ெதரியவில்ைல.	(நிைலப்ப யில்	தைல	இ ப கிற )	ஆகா!	ேம ம்	அபச னம்
உண்டாகிற .	நல்ல 	ஈ வரன்	இ க்கிறான்.	எல்லாம்	விதியின்ப 	நடக்கிற .

நியா	:	(தனக் ள்	அேதா	மாதவராயர்	வந் 	விட்டார்.	அவ ைடய	 கத்ைதப்
பார்த் 	அவர்	இவ்விதமான	 ற்றம்	ெசய்யக்	 யவர்	என் 	யார்
ெசால் வார்கள்?	ஒ 	மனித ைடய	அகத்தின்	அழைக	அவன 	 கம்
கண்ணா 	ேபாலக்	காட் மல்லவா!
மாத	:	நியாயாதிபதிகேள!	சித்தத்தின்ப 	இேதா	வந்ேதன்.	அ ேயைன	அைழத்த
காரணத்ைதத்	ெதரிவிக்க	ேவண் ம்.

நியா	:	மாதவராயேர	வா ம்;	இந்த	ஆசனத்தில்	உட்கா ம்.	

வீர	:	ஸ்திரீ	ஹத்தி	ெசய்தவேர!	வா ம்.	

நியா	:	மாதவராயேர!	உமக் ம்!	இந்த	ஸ்திரீயின்	 த்திரிக் ம்	நட் ண்டா?

மாத	:	எந்த	ஸ்திரீ?
நியா	”	இேதா	நிற்பவள்	வஸந்தேஸைனயின்	தாய்.	

மாத	:	(எ ந் 	வணக்கமாக)	ஓேகா	அப்ப யா!	நான்	இ 	வைரயில்
பார்த்ததில்ைல.	அம்மா!	ஸந்தேஸைன	வீ 	வந் 	ேசர்ந்தாளா?

தாய்	:	அப்பா	 ழந்தாய்!	இன்னம்	வரவில்ைல.	நீ	நீ ழி	வாழ	ேவண் ம்.
(தனக் ள்)	இவர்தாம்	மாதவராயரா	ஆகா!	என்	 த்திரியின்	பாக்கியேம	பாக்கியம்.
நல்ல	சீலைரேய	வி ம்பினாள்.	என்ன	அழ !	என்ன	ேமன்ைமக்	 ணம்	இவர்
அவ க் க்	கிைடப்பாரானால்	அவள்	ஜன்மம்	கைடத்ேதறி	வி ம்.



நியா	:	மாதவராயேர!	இவ ைடய	ெபண்ணாகிய	தாஸி	வஸந்தேஸைனக் ம்
உமக் ம்	நட் ண்டா?
(மாதவராயர்	தி க்கிட் 	ெவட்கிக்	கீேழ	 னிகிறார்)	

வீர:	என்ன	பாசாங் 	ெசய்கிறான்!	தான்	ெசய்த	 ற்றத்ைத	மைறக்க	இ 	நல்ல
தந்திரம்	சாமர்த்தியசாலிதான்

நியா	:	மாதவராயேர!	உம்மீ 	ெப த்த	 ற்றம்	 மத்தப்	பட் க்கிற .	ஆைகயால்
ேயாசைன	ெசய்யாமல்	ெசால் ம்.

மாத:	அப்ப யா!	அவள்	இப்ெபா தான்	சமீப	காலத்தில்	சாதாரணமாகப்
பரிச்சியம்.	அதனால்	 ற்றம்	என்ன?	ஸ்திரீ	 ஷர்க க்ேக	பாலியத்தில்
விைளயாட் க்கள்	இ ப்ப 	சகஜந்தாேன!

நியா:	ஐயா!	மாதவராயேர	மைற	ெபா ளாய்ப்	ேப வைத	விட்
ெவளிப்பைடயாக ம்	உண்ைமயாக ம்	ேபச	ேவண் ம்.	நான்	இங் 	சட்டப்ப
ேகட்கிேறன்	என்பைத	ஞாபகத்தில்	ைவத் க்	ெகாள் ம்.	.

மாத	:	என்	ேபரில்	 ற்றம்	 மத் கிறவர்	யார்	என்பைத	 தலில்	ெதரிவிக்க
ேவண் கிேறன்.

வீர	:	இேதா!	நான்தான்.

மாத	:	நீங்களா!	அப்ப யானால்	விஷயம்	ெபரிதாக	இ க்க	ேவண் ம்.

வீர:	ஆம்,	தைட	என்ன.	இவ்வள 	கீர்த்திப்	ெபற்ற	வஸந்தேஸைனையக்	ெகான்
அவ ைடய	ஆபரணங்கைள	அபகரித் க்	ெகாண்டால்	அ 	ஒ வ க் ம்
ெதரியா 	என் 	நிைனத்தாேயா!	

மாத	:	உமக்ெகன்ன	 த்தி	மாறாட்டம்	ெகாஞ்சம்	உண்டா?

நியா	:	சரி!	ேபா ம்;	வஸந்தேஸைன	இப்ெபா 	எங் 	இ க்கிறாள்?
மாத	:	தன்	வீட் ற் ப்	ேபாயி க்க	ேவண் ம்.	

வீர:	தன்	வீட் ற்கா	ேபாயி க்க	ேவண் ம்	ஆகா!	என்ன	 ணி ?	நீ	அவைள
என் ைடய	ேசாைலக் 	இரகசியமாய்	அைழத் 	வந் 	க த்ைத	இ கப்
பி த் க்	ெகான் 	அவ ைடய	நைககைள	அபகரித் க்	ெகாள்ளவில்ைலயா?



தன்	வீட் ற் ப்	ேபாயி ப்பாள்	என் 	எப்ப ச்	ெசால் கிறாய்.

மாத	:	(காதில்	ைகைய	ைவத் 	 க்	ெகாண் )	ஆகாகா!	ஈ வரா	என்ன
வார்த்ைதகைளக்	ேகட் ம்ப 	ைவத்தாய்;	இந்த	வார்த்ைத	என்	காதில்	நாராசம்
ைழந்தைதப்	ேபால்	அல்லேவா	இ க்கிற .	ேபா ைமயா	உம் ைடய

விைளயாட் ;	நி த் ம்.	இனி	எனக் க்	ேகாபம்	உண்டா ம்.

தாய்	:	ஆகா!	என்	மகள்	இறந் 	ேபாய்	விட்டாளா?	ஐேயா!	இனி	என்ன	ெசய்யப்
ேபாகிேறன்.	(ஒ 	பக்கமாக	நின் 	அ கிறாள்)

நியா:	(தனக் ள்	எவ்வளேவா	கீர்த்தி	ெபற்ற	இவர்	ேபரில்	ஒ 	சிறிய	மாைசக்
கற்பிப்பைதக்	காட் ம்,	ஹிமய	மைலையத்	 க்கி	நி த் வ ம்,
ச த்திரத்திற் க்	கைர	கட் வ ம்,	காற்ைறக்	ைகயால்	பி ப்ப ம்,	எளிதில்

ம்.	(உரக்க)	எவ்வளேவா	கீர்த்திையப்	ெபற்ற	இவர்	இந்தக்	 ற்றத்ைத	ஒ
நா ம்	ெசய்தி க்க	மாட்டார்.	

வீர	:	அவ ைடய	கட்சிைய	நீேர	எ த் க்	ெகாண்டாற்	ேபால்	இ க்கிறேத?

நியா	:	ந ப்	பகலில்	 ரியைன	எதிர்த் ப்	பார்த்தால்	நம் ைடய	கண்ெணாளி
ம ங்கி	விடாேதா?	ெந ப்பில்	ைகைய	நீட் னால்	ைக	அல்லேவா	எரிந் 	ேபாம்
அவர்	ேபரில்	அநியாயமாக	அவ 	ெசான்னால்	ெதய்வத்திற் 	சம்மதம்
ஆ ேமா?	தைலயில்	இ யல்லேவா	வி ம்	இவர்	சாதாரணமான	மனிதரா
ச த்திரத்ைத	ஒத்த	தன்	ஐ வரியத்ைத	எல்லாம்	பேராபகாரத்தின்	ெபா ட் த்
த மம்	ெசய் 	ெசலவிட்டவ ம்,	சிறந்தவரிற்	சிறந்தவ ம்	தயாள	 ணத்ைதேய
ஷணமாக	அணிந்தவ மான	இவர்	ேகவலம்	அற்பப்	ெபா ைள	உத்ேதசித்

ெகா ய	பாதகர்	ெசய்யக்	 ய	இந்தப்	பாவத்ைத	ஒ 	நா ம்	ெசய்தி க்க
மாட்டார்.	

வீர:	ஓேகா	நீங்கள்	இ வ ம்	ஒ வ க்ெகா வர்	ேவண் யவர்கள்	ேபால்
இ க்கிற .	உம 	ேவைல	பிராைத	விசாரிக்க	ேவண் யேத	ஒழிய	ேஜாசியம்
ெசால்வதல்ல.	எனக் 	ேநரமாகிற ;	விசாரைண	நடக்கட் ம்.

தாய்	:	(தனக் ள்)	இெதன்ன	ேமாசேமா	ெதரியவில்ைலேய!	என்	அ ைமப்	ெபண்
உயி டன்	இ க்கிறாேளா	இல்ைலேயா	ெதரியவில்ைலேய!	இவைர	ஏன்	இப்ப
வ ந் கிறார்கள்?	(திபாயாதிபதிக் )	நியாயாதிகேள	இவர்	இந்தக்	 ற்றத்ைத
ஒ 	நா ம்	ெசய்தி க்க	மாட்டார்.	இவர்	ஒ 	எ ம்ைபக் ட	வைதப்பவர்
அல்லேவ!	தன்	உயிர்	ேபாவதாய்	இ ந்தா ம்,	பிற க் 	ஒ 	தீங் ம்	ெசய்ய



மாட்டாேர!	இவர்	எவ்வள 	ஏழ்ைம	நிைலயில்	இ ந்த	ேபாதி ம்,	இவ ைடய
ேமன்ைம	ஒ 	நா ம்	ேபாகா .	என்	மகள்	தன்	ஆபரணங்கைள	ஒ 	நாளிர
இவரிடம்	ைவத் 	வந்தாள்.	அைவகள்	கள 	ேபாய்	விட்டன;	இவர்	அவற்ைறவிட
எவ்வளேவா	விைல	உயர்ந்த	ஒ 	ைவர	மாைலையக்	ெகா த்தார்.	அப்ப 	இ க்க,
இவர்	அற்ப	நைகக க்காகக்	ெகாைல	ெசய்தாெரன்ப 	 ம்	ெபாய்.

நியா	:	மாதவராயேர!	அவள்	உம் ைடய	மாளிைகக் 	எப்ெபா 	வந்தாள்.

மாத	:	ேநற் 	சாயங்காலம்.	

நியா	:	பிற 	எப்ெபா 	ேபானாள்,	நடந் 	ேபானாளா,	அல்ல 	வண் யில்
ேபானாளா?

மாத	:	அந்த	விவரம்	எனக் த்	ெதரியா ;	அவள்	இன் 	காைலயில்	தன்
வீட் ற் ப்	ேபா ன்	நான்	எ ந் 	என்	உத்தியான	வனத்திற் ப்	ேபாய்	விட்ேடன்.	
(வீரகன்	அவசரமாக	வ கிறான்.)	

வீர	:நியாயாதிபதிகேள!	நமஸ்காரம்.	

நியா	:	வீரகா!	எங் 	வந்தாய்;	என்ன	விேசஷம்?	

வீர	:	ஒ 	பிரா 	ெசால்லிக்	ெகாள்ள	வந்ேதன்..

நியா	:	இன் 	காைலயில்	பிரதாபைனத்	ேத க்	ெகாண் 	ேபான	ேபா ,	ஒ 	ெபட்
வண் 	ஊ க் 	ெவளியில்	அவசரமாகப்	ேபானைதக்	கண்ேடன்.	என் டன்	வந்த
சந்தானகன்	வண் ைய	நி த்தி	அதற் ள்	பார்த்தான்.	அதன்	பிற ,	நா ம்
உட் றம்	யார்	இ ந்தார்கள்	என்பைதப்	பார்க்கப்	ேபாேனன்.	அவன்	என்ைனத்
த த் க்	க த்ைதப்	பி த் க்	கீேழ	தள்ளி	உைதத்தான்.	அைத	இராஜனிடம்
ெதரிவிக் ன்	தங்களிடம்	ெசால்லிக்	ெகாள்ளலாெமன் 	வந்ேதன்.

நியா	:	அந்த	வண் 	யா ைடய ?

வீர.	:	அ 	மாதவராய ைடயெதன் ம்,	அவ ைடய	உத்தியான	வனத்தில்
சந்திக் ம்	ெபா ட் 	அதில்	வஸந்தேஸைன	ேபாவதா ம்	வண் க்காரன்
ெதரிவித்தான்.

வீர	:	பார்த்தீரா	உண்ைமைய?



நியா	:	மாசற்ற	சந்திரைனக்	கிரகணம்	பி க் ம்	ேபால்	இ க்கிறேத!	நல்ல ;
வீரகா!	உன்	பிராைத	விசாரிக்கிேறன்.	நீ	 திைரயின்	ேபரில்	ஏறிக்	ெகாண்
இவ ைடய	 ஞ்ேசாைலக் ப்	ேபாய்,	அங்ேக	ெகாைல	ெசய்யப்பட்ட	ஒ 	ஸ்திரீயின்
பிணம்	கிடக்கிறேதா	என் 	பார்த் 	விட் 	வா?

வீர	:	அப்ப ேய	இேதா	வந் 	விட்ேடன்.
(ேபாய்த்	தி ம்பி	வ கிறான்)

வீர:	ஒ 	ஸ்திரீயின்பிேரதத்ைதக்	காட் 	மி கங்கள்	இ த் க்	ெகாண்
ேபாயி க்கக்	கண்ேடன்.

நியா:	ஸ்திரீ	என்ப 	எப்ப த்	ெதரிந்த .

வீர	:	அங் 	கிடந்த	தைல	மயிரின்	நீட்சி,	அழ 	 தலியவற்றா ம்	கால்	ைககளின்
அைடயாளங்களினா ம்	கண் 	பி த்ேதன்.

நியா:	வா ம்;	மாதவராயேர	உண்ைமையச்	ெசால்லி	வி ம்.

மாத	:	என்ன	ஆச்சரியம்!	என்ன	அநியாயம்!	தன்	உயிைரக்	காட் ம்	அதிகமாக
என்மீ 	அன்ைப ம்	ஆைசைய ம்	ெகாண்டவ ம்,	நீதியி ம்	அரியவ மான
அந்த	 ந்தராங்கியின்	சிரத்தி ள்ள	ஒ 	சிறிய	உேராமத்திற் ம்	தீங் 	ெசய்ய
எனக் 	மனம்	வ மா?	என்ைன ம்	என்	 ணத்ைத ம்	நீங்கள்	அறிய
மாட் ர்களா?	இன்ப	சாகரமாகிய	வஸந்தேஸைனையக்	ெகால்ல	அவ ைடய
விேராதி	 ட	நிைனக்க	மாட்டாேன?

வீர	:	ஐயா!	நியாயாதிபதி	இந்தக்	 ற்றவாளிைய	இனி ம்	இவ்விடத்தில்	உட்கார
ைவத்தால்,	நீங்கள்	இ வ ம்	நண்பர்கள்	என் 	மதிக்கப்ப வீர்கள்.

நியா	:	மாதவராயேர!	எ ந் 	நில் ம்.
மாத	:	நியாயாதிபதிகேள!	அப்ப ேய	நிற்கிேறன்.	நீங்கள்	நன்றாய்	ேயாசைன
ெசய் ங்கள்.

வீர	:	(மாதவராய க் 	அ கில்	ேபாய்	நின் 	ெகாண் )	ஏ	மாதவராயா!	என்ைனப்
பார்	நிஜத்ைதச்	ெசால்லி	வி .	வஸந்தேஸைனையக்	ெகான் 	விட்டதாக
நாணயமாக	ஒப் க்	ெகாள்.



மாத	:	 ஷ்டா!	என் டன்	ேபசாேத;	ேபா	அப்பால்.	(தனக் ள்)	என் ைடய	உண்ைம
மித்திரம்	ேஸாேமசன்	இந்த	அவ ைறக்	ேகட்டால்	எப்ப 	விசனப்ப வாேனா?
ேமலான	 லத்தில்	உதித்த	பரி த்த	ஸ்வ பியான	என்	அரிய	நாயகி	இைதக்	ேகட்க
சகிப்பாேளா?	ஆகா	 ழந்தாய்	உன் ைடய	பாலிய	விைளயாட் ல்,	உன்	பிதா க்
வந்தி க் ம்	மானக்	ேகட்ைட	நீ	எங்ேக	அறியப்	ேபாகிறாய்?	எனக் 	இந்த	மான
ஹானி	வந்தைதப்	பற்றிக் ட	நான்	வ ந்தவில்ைல.	இதனால்	என்	உயிர்	ேபாவதாய்
இ ந்தா ம்	கவைல	இல்ைல.	பதிவிரதா	சிேரான்மணியான	வஸந்தேஸைன
உயி டன்	இ க்க	ேவண் ம்	என்ப தான்	என்	மனைத	வ த்தி	வைதக்கிற .
அவள்	உண்ைமயில்	இறந்தி ப்பாள்	என்பைத	என்	மன 	இன்ன ம்	நம்பவில்ைல.
அவள்	என்	 ழந்ைதக் க்	ெகா த் 	விட் ப்	ேபான	ஆபரணங்கைளத்	தி ம்ப
அவளிடம்	ெகா த் 	விட் 	வ ம்ப 	ேஸாேமசைன	அ ப்பிேனன்.	அவ ம்
தி ம்பி	வரவில்ைல.	ஈ வரா!	க ணாநிேத!	என்ன	ெசய்யப்	ேபாகிேறன்.

(ேஸாேமசன்	ஆபரணங்க டன்	நியாய	ஸ்தலத்திற் 	ெவளியில்	வ கிறான்.)

ேஸா	:	(தனக் ள்)	வஸந்தேஸைன	அவள்	மாளிைகயில்	காணப்படவில்ைலேய?
ேவ 	எங் 	ேபாய்த்	ேத கிற .	என்	மித்திரைர	நியாய	ஸ்தலத்திற் 	அைழத் ப்
ேபாயி ப்பதாய்க்	ேகள்விப்பட்ேடன்.	நியாய	ஸ்தலம்	இேதா	இ க்கிற .	உள்ேள
ேபாய்	விேசஷம்	என்ன	என்பைத	அறிந் 	ெகாண் 	பிற 	வஸந்தேஸைனையத்
ேத கிேறன்.	(உள்ேள	ேபாய்)

ஆ!மித்திர	ரத்னேம!	என்ன	விேசஷம்?	இங் 	வந்த	காரணெமன்ன?

மாத	:	ேஸாேமசா!	நான்	ெகாைல	பாதகன்;	என்ைனக்	காதலித்த	மங்ைகையக்
ெகான்ற	ப பாவி	நான்.

ேஸா	:	ஆகா!	என்ன	ெசான்னீர்கள்!	உங்கைள	இப்ப ச்	ெசால்லத்	 ணிந்தவன்
யார்?	மங்ைகையயாவ 	ெகாைல	ெசய்யவாவ ?

மாத	:	அேதா	நிற் ம்	ெகா யவேன	என்	விதிைய	நிைற	ேவற் ம்	க வியாக
வந்தி க்கிறான்.

(ேஸாேமசன்	காதில்	விவரத்ைதச்	ெசால் கிறார்)

ேஸா	:	அவள்	தன்	மாளிைகக் ப்	ேபாய்	விட்டதாகச்	ெசால்லி	வி கிற தாேன.

மாத	:	நான்	என்ன	ெசான்ன	ேபாதி ம்	பயனில்ைல;	ஏைழயின்	ெசால்ைல	யார்



நம் வார்கள்?

ேஸா:	நியாயாதிபதிகேள	இெதன்னஅநியாயம்?	நம் ைடய	நகரத்ைதக்
ேகாவில்களா ம்,	தடாகங்களா ம்,	சாைலகளா ம்,	மண்டபங்களா ம்,
ஊற் க்களா ம்,	வாவிகளா ம்	அலங்கரித்த	இந்த	மகா பாவரா	ேகவலம்
அற்பமான	ெகாைல	பாதகம்	ெசய்பவர்?	நன்றாய்த்	தீர்க்காேலாசைன	ெசய்
பா ங்கள்.	அேட	வீரேசனப்	பதேர!	மனிதைர	வ த்தி	வயிெறரியச்	ெசய் ம்	பரம
பாதகா	ஒ 	ெகா யி ள்ள	 ஷ்பத்ைதப்	பறிப்பைதக்	 ட	பாவெமன் 	மதிக் ம்
இந்தப்	 ேஷாத்தமர்,	இகத்திற் ம்	பரத்திற் ம்	இகைழ ம்	 ன்பத்ைத ம்	த ம்
இந்த	மகா	பாதகத்ைதச்	ெசய்தார்	என் 	எங்ேக	எனக் 	 ன்பாகத்	ெதரிவி!
இேதா	இந்தத்	த யால்	 ற் த்திேய	நிைறந்த	உன்	தைல	ஆயிரம்	 க்கலா ம்ப
உைடக்கிேறன்.

வீர	:	எல்ேலா ம்	இைதக்	ேகட் ர்களா	எனக் ம்	மாதவராய க் ம்	உள்ள
வித்தியாசத்தில்	இவன்	தைலயிட	இவ க் 	என்ன	அதிகாரம்?	அேட!	இேதா
பார்,	நான்	உன்	தைலைய	உைடக்கிேறன்.	(இ வ ம்	ஒ வர்	மீ 	ஒ வர்	பாய்த்
கட் ப்	 ர கின்றனர்.	ேஸாேமசன்	ம யில்	ைவத்தி த்த	ஆபரணங்கள்	கீேழ
வி கின்றன.)

வீர	:	(அவற்ைற	எ த் க்	காட் )	இேதா	பார்த்தீர்களா	அவள்	ேமலி ந்
அபகரித்த	ஆபரணங்கள்.	நான்	ெசான்ன 	நிஜமாய்ப்	ேபாய்	விட்ட
பார்த்தீர்களா!	அவ க் 	இவ ம்	உடந்ைத.
(	நிதிபாயாதிபதி	தன்	சிரத்ைதக்	கீேழ	ேபாட் க்	ெகாள் கிறார்.)

மாத:	(ேஸாேமசனிடம்)	என் ைடய	கால	வித்தியாசத்திற் த்	த ந்த	விதம்	இந்த
சமயத்தில்	இவ்வாபரணங்க ம்	விழ	ேவண் மா	இ 	என் ைடய	கர்மவிைன
எப்ெபா 	இைவகள்	வி ந்தனேவா,	அப்ெபா 	நா ம்	வி ந்ேதன்.
தப் வதில்ைல.

ேஸா:	நடந்த	விவரங்கைள	நன்றாய்	விளங்கச்ெசால்கிற 	தாேன.	

மாத	:	சந்ேதகத்ைதத்	தரக் ய	இத்தைன	சங்கதிக க் 	மத்தியில்	உண்ைம
இன்ன தான்	என்பைத	அறிய	இராஜ	பீடத்திற் 	வல்லைம	இல்ைல.	என்ன
ெசய்கிற !	இவ்விதமாக	அவ	மானப்பட் 	நான்	உயிைர	விடேவண் ம்	என்
இ ந்தால்,	அைத	நாம்	எப்ப த்	த க்கக்	 ம்?	நடப்ப 	நடக்கட் ம்.

நியா	:	(தாய்க்	கிழவிக் )	ஸ்திரிேய	இந்த	ஆபரணங்கள்	உன்	மக க் ச்



ெசாந்தமானைவகளா?

தாய்	:	அைவகைளப்	ேபாலத்தான்	இ க்கின்றன.	ஆனால்	அைவகள்	அல்ல.

வீர	:	ஏ	கிழ	 ண்டேம!	என்ன	உள கிறாய்?	நிஜத்ைதச்	ெசால்.

தாய்	:	 ரட்டேன!	ேபா	அப்பால்!	

வீர	:	அ !	ஜாக்கிரைதயாகப்	ேப .	இைவகள்	உன்	மக ைடயைவகளா
இல்ைலயா?

தாய்	:	நியாயாதிபதிகேள!	தட்டான்	தன் ைடய	ஸாமர்த்தியத்தினால்	ஒன்ைறப்
ேபால	மற்ெறான்ைறச்	ெசய்யக்	 ம்	அல்லவா!	அைவ	என்	மக ைடய	நைககள்
என் 	நிச்சயமாக	எப்ப ச்	ெசால் ேவன்?

நியா	:	ஆம்.	நிஜந்தான்	அப்ப ம்	இ க்கலாம்.	மாதவராயேர	இவ்வாபரணங்கள்
உம் ைடயைவகளா?	

மாத	:	இல்ைல.	

நியா	:	அப்ப யானால்	யா ைடய	ஆபரணங்கள்?	

மாத	:	வஸந்தேஸைனயி ைடய	ஆபரணங்கேள.	

நியா	:	ெசாந்தக்காரியிடம்	இ ந் 	உம்மிடம்	இைவ	எப்ப 	வந்தன!

மாத	:	அவேள	ெகா த்தாள்.

நியா	:	மாதவராயேர!	நீர்	உண்ைமையப்	ேபச	ேவண் ம்	என்பைத	நான்	தி ம்ப ம்
ெசால்ல	ேவண் வதில்ைல.	ெபாய்	ெசால்ல	ேவண்டாம்.

மாத	:	நான்	ெசால்வைதப்	ெபாய்ெயன் 	நிைனப்பாேனன்?	
வீர	:	அவைளக்	ெகான்ற	பிற 	அவ்வாபரணங்கைள	அவள்	ேதகம்	ெகா த்த ?
இவர்	ெசால்வ ம்	உண்ைமதான்.

நியா	:	மாதவராயேர!	நிஜத்ைதப்	ேப ம்;	இல்லாவிட்டால்	 ன்பம்	வந்
சம்பவிக் ம்.



மாத	:	ெசால்ல	ஆரம்பிக் ம்	ெபா ேத	ெபாய்	என்றால்	பிற 	நான்	ெசால்வதில்
பயன்	என்ன?	 ற்றம்	என்பேத	இன்ன 	என் 	அறியாத	 லத்தில்	உதித்த	நான்
என்	 ன்ேனார்க க் 	அவமானம்	வரக் ய	காரியத்ைத	ஒ 	நா ம்
ெசய்பவனல்ல.	 ற்றமற்றவைனக்	 ற்றவாளிெயன் 	ஸந்ேதகித்தால்,	வ வைத
நான்	அ பவிக்க	ேவண் வ தான்	 .

வீர	:	இன்னம்	ஸந்ேதகமாக	ஏன்	ேபச	ேவண் ம்?	ெகான்ேறெனன் 	ெசால்லி	வி .

மாத	:	எனக் ப்	பதிலாக	நீர்தாம்	ெசால்லி	விட் ேர!	நான்	 டச்	ெசால்ல
ேவண் மா?

வீர	:	ேகட் ர்களா	இவேர	ஒப் க்	ெகாள்கிறார்;	இவர்	வாக் லத்தினாேலேய
சந்ேதகம்	நீங்கிவிட்ட .	இனி	தண்டைன	விதிக்கலாம்.	ஐேயா	பாவம்!
மாதவராயைரப்	பார்க்க	எனக் 	மிக ம்	பரிதாபமாக	இ க்கிற !	இவர்	இந்தக்
ற்றம்	ெசய்யாமல்	இ ந்தால்	நன்றாய்	இ க் ம்.	இைத	ேவ 	யாராயி ம்

ெசய்தி க்கலாகாதா?

நியா	:	மாதவராயேர!	இப்ெபா 	ஏற்பட்ட	சாட்சியங்களால்	நீர்
வஸந்தேஸைனையக்	ெகான் 	இ க்கலாம்	என் 	ஸ்ந்ேதகம்	ஏற்ப கிற
நீர்ெகால்லவில்ைல	என்பதற்ேகாஅல்ல 	ேவ 	யாராவ 	அவைளக்	ெகான்றார்கள்
என்பதற்ேகா	உமக் 	சாட்சிகள்	இ க்கிறார்களா?

மாத	:	இந்த	ஆபரணங்கைள	வஸந்தேஸைன	ெகா த்தாள்	என்பதற் 	என்	பணிப்
ெபண்	சாட்சி	இ க்கிறாள்.	தவிர,	இன் 	காைலயில்	இ ந் ,	என் ைடய
நண்பன்	ேஸாேமசன்	என் டன்	 டேவ	இ ந்தி க்கிறான்.	இவ்வி வ ம்	தான்
சாட்சிகள்.

வீர:	இவர்கள்	உனக் 	அ லமானவர்கள்.	உன்	ேவைலக்காரி ம்,	நண்ப ம்	உன்
உயிைரத்	தப் விக்க	ஏன்	ெபாய்	ெசால்ல	மாட்டார்கள்?	ஆைகயால்	இவர்க ைடய
சாட்சியம்	சிறி ம்	உபேயாகம்	இல்ைல.	நியாயாதிபதி!	நீர்	இவர்கைள	விசாரித்த
ேபாதி ம்	நான்	ஒப் க்	ெகாள்ள	மாட்ேடன்.

நியா	:	மாதவராயேர!	இவர்கைளத்	தவிர	ேவ 	சாட்சிகள்	இ க்கிறார்களா?

மாத	:	இல்ைல.



வீர	:	அப்ப யானால்	நியாயாதிபதி	இனி	தண்டைன	விதிக்க	ேவண் ய தான்.

தாய்	:	ஐேயா!	என்	அ ைம	மகேன!	உனக் 	என்ன	ெபால்லாத	காலேமா
ெதரியவில்ைலேய!	நல்ல	மனித க் 	இப்ப ம்	ஆபத் 	வ ேமா?
நியாயாதிபதிகேள!	என்	மக க்காக	இந்தப்	பிராதில்	நான்	அல்லேவா	வாதியாக
வரேவண் ம்?	இவர்	ேபரில்	எனக் 	யாெதா 	வியாச்சிய ம்	இல்ைல.	இவைர
விட் 	வி ங்கள்.

வீர	:	கிழப்	பிணேம!	ேபா	அப்பால்!	எங்க க் த்	ெதரியாததற் 	நீேய	ெசால்லிக்
ெகா க்கிறாய்!

நியா	:	ெகாைலக்	 ற்றத்திற் 	சர்க்காேர	வாதி.	ஆைகயால்,	உன்ைனப்	பற்றிக்
கவைல	இல்ைல.	நீ	ேபாகலாம்.

தாய்	:	இெதன்ன	அநியாயம்!	யாெதா 	 ற்றத்ைத ம்	ெசய்யாத	 ண்ணிய	 ஷர்
மீ 	அடாப்பழி	 மத் கிறார்கேள!	இ 	ெதய்வத்திற் 	சம்மதமா ேமா?
நியாயாதிபதிகேள	இ 	தர்மமல்ல	என்	மகள்	ஏேதா	தைல	விதியினால்	இறந்தாள்.
அதற்காக	யாெதா 	களங்க ம்	அற்ற	உத்தம	 ண ைடய	இவைரத்	தண் க்க
ேவண்டாம்.	விட் 	வி ங்கள்.

நியா	:	சரி!	நீ	ேபாகலாம்.

(ேசவகர்கள்	அவைள	ெவளிப்ப த் கிறார்கள்)	

வீர:	ேநரமாகிற !	தண்டைன	விதி ம்.

நியா	:	ஐயா!	இ 	ெகாைலக்	 ற்றம்;	அதி ம்	 ற்றவாளி	பிராம்மணர்.	ஆைகயால்
இைத	நான்	தீர்மானித்தல்	 டா .	ம 	நீதிப்ப 	இதில்	அரசேன	தீர்மானம்
ெசால்ல	ேவண் ம்.	ஆைகயால்	என் ைடய	விசாரைண	கர்த்தாைவ	நான்
அரசனிடம்	அ ப்பி,	விசாரைணயில்	ஏற்பட்ட	விஷயங்கைளத்	ெதரிவிக்கச்
ெசால் கிேறன்.	(விசாரைண	கர்த்தாைவ	ேநாக்கி)	நீர்	உடேன	அரசனிடம்	ேபாய்,
விவரங்கைளத்	ெதரிவித் 	அவ ைடய	தீர்மானத்ைத	அறிந் 	வா ம்.
பிராம்மணர்	ெகாைலக்	 ற்றம்	ெசய்தால்,	அவைரக்	ெகால்லக்	 டாெதன் ம்,
அவைர	இந்தத்	ேதசத்ைத	விட் 	ேவ 	ேதசத்திற் 	அ ப்பிவிட	ேவண் ம்
என்ப ம்	சாஸ்திரம்	என் 	ெதரிவி ம்.

வீர	(தனக் ள்	அப்ப யானால்	நான்	 ன்னால்	அரசனிடம்	ேபாய்	அவைன



சரிப்ப த்தி	ைவக்கிேறன்.	(ேபாய்	வி கிறான்)

வி-க	:	உத்தர ப்ப 	ெசய்கிேறன்.

(ேபாய்த்	தி ம்பி	வந் ),	நியாயாதிபதிகேள!	அரசனிடம்	ெதரிவித்ேதன்.
வஸந்தேஸைனயின்	ஆபரணங்கைள	இவர்	க த்தில்	ேபாட் 	இவ க் 	எ க்க
மாைல	அணிவித் 	பைற	 ழக்கத்ேதா 	இவைர	ஊைரச்	 ற்றி	அைழத் க்
ெகாண் 	ேபாய்	ஊ க் 	ெவளியில்	உள்ள	ைமதானத்தில்	க 	மரத்தில்	ஏற் ம்ப
உத்தர 	பிறப்பித்தார்.	இவ்விதக்	 ற்றத்ைத	இனி	ஜனங்கள்	ெசய்யாமல்	இ க்க,
இ 	ஒ 	உதாரணமாக	இ த்தல்	ேவண் மாம்.

ேஸா	;	ஹா!	ெதய்வேம!	(மாதவராயர்	மீ 	சாய்கிறான்)

மாத	:	ேயாசைன ம்	நியாய ம்	இல்லாத	அரசன்	இப்ப த்தான்	 ற் த்தி
மந்திரிகளின்	உபேதசத்திற் 	இணங்கி	அக்கிரமங்கைளச்	ெசய்
நாசமைடகிறான்.	யாைன	வ ம்	பின்ேன;	மணிேயாைச	வ ம்	 ன்ேன!	ேக 	வ ம்
பின்ேன	மதி	ெகட் 	வி ம்	 ன்ேன!	விதியின்	வலிையத்	த க்க	யாரால்	 ம்?
ன்	ெஜன்மத்தில்	நான்	ெசய்த	பாவத்தினால்	இ 	சம்பவித்த .	இைதப்	பற்றி

யார்	ேபரில்	 ற்றம்	 மத் கிற ?	ஆைகயினால்	நண்பா!	கவைலப்படாேத!
என்ஆ யிர்மித்திரா!	நான்	ேபாகிேறன்.	இ வைரயில்	நீ	என்	மீ 	ைவத்தி ந்த
அன்ைப	மறந் 	விடாேத!	ஆதரவற்ற	என்	 ம்பத்ைத	உன்	வசத்தில்
ஒப் வித்ேதன்.	என்	மைனவிைய ம்	 ழந்ைதைய	 ம்	இனி	நீ	தான்	காப்பாற்ற
ேவண் ம்.

ேஸா	:	ஐயா!	மித்ர	ரத்னேம!	அ ேவர்	ேபான	பின்	மரம்	உயி டன்	இ ப்ப ம்
உண்ேடா?	ஒ 	நா ம்	இல்ைல.	உங்க க் 	 ன்	என்	உயிர்	இேதா	ேபாய்	வி ம்
ேபாலி க்கிற .

மாத	:	நண்பா!	அப்ப 	அல்ல!	தகப்பன்	இறந்த	ேபாதி ம்	அவன்	பிள்ைளயின்
ஸ்வ பமாக	உயி டன்	இ க்கிறான்	என்ப 	சாஸ்திரம்.	ஆைகயால்,	என்னிடம்
இ ந்த	விதேம	நீ	என்	 ழந்ைதயிடத்தி ம்	இ ந் 	அவைன	ஆதரிக்க
ேவண் கிேறன்.	இ தான்	என்	கைடசி	ேவண் ேகாள்.	நான்	இறக் ன்	என்
ழந்ைதயின்	 கத்ைத	ஒ 	 ைற	பார்க்க	ேவண் ம்.	நீ	ேபாய்	அவைன

அைழத் 	வா.	இந்த	விஷயத்ைத	நான்	இறந்த	பின்	என்	நாயகியினிடத்தில்
ெதரிவிக்கலாம்.
நியா	:	அேட!	ேசவகா!	இவைரச்	சண்டாளர்களிடம்	ஒப் வித் 	அரச ைடய
கட்டைளைய	நிைறேவற்றச்	ெசால்லி	வி .



ேசவ	:	இப்ப 	வா ம்	ஐயா!	
(மாதவராயைர	ெவளியில்	அைழத் 	வ கிறான்)	

மாத	:	ெஜகதீசா!	இனி	உன் ைடய	 ைணையயன்றி	எனக் 	ேவெறா
ைண மில்ைல.

(நி வினா	கதிேல ரா	-	என்ற	பாட் ன்	ெமட் )		

ப.	நிைனயலால்	கதிேயைதயா
ஈசா!	ெஜகதீசா!	பரேமசா!	ஸர்ேவசா!	

அ.	நாதேன!	உன்	ேசாதைனேயா!
ேபைதயிேனன்	ஏ 	ெசய்ேவன்?	
நாதா!	 ணநீதா!	ெபாற்பாதா!	ஜகந்	நாதா!	(நி)	

(தனக் ள்)	ஆகா!	இ தான்	 ேலாகத்தின்	நீதிேயா	இ 	தான்	அரசாட்சிேயா?
இ தான்	ெசங்ேகாேலா?	ஒ 	மயிரிைழ ம்	தவறாத	சர்வ	வல்லைம ைடய
ஈ வரனால்	பைடக்கப்	பட்ட	இந்த	உலகில்	இப்ப 	நடப்ப 	எனக் 	மிக ம்
ெவட்கமாக	இ க்கிற !	இவ்விதம்	நடப்பதற் 	விதி	என் ம்	ஒ 	 ல	காரணம்
இ ந்த	ேபாதி ம்	இப்ெபா 	ேநரில்	பார்ப்பவர்க க் க்	கட ளிடத் 	ஒ வித
அவநம்பிக்ைக ம்,	 ஷைண ம்,	ஒ 	விதக்	களங்க ம்,	ஏற்ப கின்றன
அல்லவா?	எவ்வள 	ெப த்த	 ற்றம்	எவ்வள 	 க்கமான	விசாரைண	எவ்வள
ரிதமான	தீர்மானம்!	நல்ல	நியாய	ஸ்தலம்	தீர்மானம்	ெசய்த	அரச ம்	நல்லவேன

ஒ 	விேராதியின்	வாக் லத்ைத	ைவத் க்	ெகாண் 	இப்ப ச்	ெசய்தால்
உலகத்தில்	மனித க் ப்	பா காப்ேப ?	அரசேன!	இப்ப க்	 ற்றமற்றவர்கைள
வ த்தி	நீ	எவ்வள 	காலம்	வாழப்	ேபாகிறாய்?	ஏைழ	அ த	கண்ணிர்	 ரிய
வாைள	ஒக் ம்	அல்லேவா!	அரசேன,	உனக் 	நரகம்	ஆயத்தமாக	வாசைலத்
திறந் 	ைவத் க்	ெகாண் க்கிற ;	கவைலப்படாேத!
ேசவகர்,	வா	ேபாகலாம்.	(ேபாகிறார்கள்)
-----------	
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இடம்	:	இராஜ	வீதி.	
இரண் 	சண்டாளர்	மாதவராயைரக்	க மரம்	இ க் ம்	இடத்திற் 	அைழத் ப்
ேபா ம்	சமயம்.	
ஜனங்கள்	ெந ங் கிறார்கள்.	

மாதவராயர்	பா க்	ெகாண் 	வ கிறார்.

நாதநாமக்கிரிைய	-	திரி ைட	

ப.	இ ேவா	தைலவிதிேயா?	என 	காலகதிேயா?
அ.	ெபா ம்	ெபா 	ளிழந் ம்	உ ேவார்	தைலயிழந் ம்
தி ம்	 கழிழந் ம்	மதியாச்	சி ைமதன்னில்	

பதி ம்	மைன ம்	ேச ம்	அகலக்	ெகாைலஞனாேனன்;	
கதிேய	திணிக்	க ணாநிதிேய	ெயன 	 ைண	(இ )	

1	சண்	:	இெதன்ன	இம்பிட் க்	 ட்டம்	ேபாங்ைகயா	அப்பாேல.
ஒங்கி க்ெகல்லாம்	இங்கிட் 	என்னய்யா	ேசாலி?

2	சண்	:	பட் க்காட்டான்	 ட்டாயிக்	கைடெயப்	பாக்கராப் ேல	என்ைனயா	இப்ப ப்
பார்க்கிறீங்க?	என்னேமா	பாவம்	ெபரிய	வீட் ப் ள்ேள	தைலவிதியினாேல	ேபாறா .
ட்டங் ட	வாணாம்	ேபாங்கய்யா.

மாத	:	(ஒ றமாக	மனித ைடய	சத் வாகிய	கர்ம	விைனயின்	மா பாட்ைட
யார்தாம்	அறிவர்.	எனக் 	இவ்விதமான	கால	வித்தியாசம்	ஏற்படப்	ேபாகிறெதன்
நான்	ஒ 	நா ம்	நிைனக்கேவ	இல்ைல;	வீதியின்	வழியாகக்	கட் 	இ க்கப்ப ம்
நிைலைமக் 	வ ேவன்	என் 	நான்	கனவி ம்	நிைனக்கவில்ைல.	ஆனால்
என்ைனக்	கா ம்	நகரத்தினர்	யாவ ம்	கண்ணிர்	விட் 	அ கின்றனர்.
நரகத்தின்	மத்தியில்	ஒ 	 ளி	ேதன்	வாயில்	வி ந்தைதப்	ேபால,	இைதக்	காண
என்	மனம்	சற் 	ஆ தலைடகிற .	யாவ ம்	என்ைனக்	காப்பாற் ம்ப
ஈ வரைனப்	பிரார்த்திக்கிறார்கள்.

1	சண்	:	அ யாத்ேத!	ஊர்ச்சனங்கள்ளாம்	இப்ப யா	அ ம்	கண்	ெகாண் தான்
பார்க்க	



யலிேய!

2	சண்	:	அேட	அந்தாேல	பா டா!	ஊட் 	சன்னல்ேல	நிக்கிற	ெபாட்டச்சிகள்ளாம்
அ றாங்கடா!

1	சண்	:	(தண்ேடாராப்	ேபா கிறான்	 ம்,	 ம்,	 ம்,	 ம்.	ஊ
ஜனங்க க் 	எல்லாம்	ெதரிவிப்ப 	என்னெமண்டால்,	நகராதிபதி	ஊட்
மாதவராய ,	ேதவி யா	
வஸந்தேஸைனையக்	ெகான் ப் ட் ,	அவெளாட	நைவெயல்லாம்
எ த் க்கிட்டாராம்.	அ க்காவஅவைரநம்ம	மவராசா	ெகான் ட	ஆக்கிைனப்
பண்ணிப்	 ட்டாங்க.	இந்த	மாதிரி	பண்ணறவங்க க் 	இப்ப ேய	தைல
ேபாயி ம். ம்,	 ம்,	 ம்,	 ம்.

மாத	:	(காதில்	ைககைள	ைவத் 	 க்	ெகாண் )	ஹா!	ஈ வரா!

வி த்தம்	-	 காரி		
ஈசேன!	ேயைழ	யிந்தத்	 ஷைண	ெபறேவா	வந்ேதன்?	
மாசிலா	ெநறிேய	நின்ேறன்,	மரித்திடல்	மதிேய	னிந்த
ஏ 	ெமாழிையக்	ேகட்க	எங்ஙனஞ்	சகிப்ேபன்றாழ்ந்த	
நீசரா	லிறக் ங்	கால	ேநர்ந்தேதா?	சதிேய	யாேமா?	

என்ன	கதிக் 	ஆளாக்கினாய்!	என்ன	கர்ன	க ரம்!	இம்	ெமாழிகள்	என்	காதில்
விழ	நான்	என்ன	மகா	பாவம்	ெசய்ேதேனா	என்	தந்ைத	தன்	கச்ேசரிக் ப்	ேபான
வீதியில்	அவர்	வரைவக்	கட் யக்காரர்	 கழ்ந் 	ெதரிவித்ததற் ப்	பதிலாக
எனக் 	இவ்விதமான	கீர்த்தி	ஏற்பட்டேதா!	ஹா!	 ண்யாத்மாவாகிய	என் ைடய
தந்ைதயின்	ெபயைரக்	ெக க்கப்	பாதகனாகிய	நாேனன்	பிறந்ேதன்?	கம்பீரச்
சின்னங்க டன்	என்	பிதா	இந்த	வீதியில்	ேபான	காலத்தில்,	தன்	மக க் 	இேத
இடத்தில்	இவ்வித	மரியாைத	கிைடக்கப்	ேபாவைத	அறிந்தி ப்பாரானால்,
அவ ைடய	ெப ைம ம்	 கல ம்	எங் 	ேபாயி க் ம்!	ஓேகா!	அேதா	என்
மித்திரன்	ேஸாேமச ம்,	என்ன ைமக்	 ழந்ைத	சி பால ம்	வ கிறார்கள்.
(சண்டாளரிடம்)	நண்பர்கேள!	நீங்கள்	எனக் 	ஒ 	அ மதி	தரேவண் ம்.

1	சண்	:	என்ைனயா	ஓ ம்?	ெசால்ைலயா	ஒடேன	தாேராம்.	உங்க	நல்ல	ெகாணம்
ஒண்ேண	ேபா ேம!	நம்ம	ராசா க் க்	 ட	ஒன்ெனாட	ேராக்கிேத	வ மா?
ேகைளயா.



2	சண்	:	எத்தினி	தரம்	எங்க க் க் ட!	ேசா 	 ணிெயல்லாம்	ஒங்க
வளவேலந் 	ெகடச்சேத!	அெதல்லாம்	மறப்பமா?	நாங்க	சின்ன	சாதிப்	பைறயராய்
இ ந்தா ம்,	நீங்க	ேசஞ்ச	ஒவகாரம்	ெநைனக்காமப்	ேபானா	 க்கிற	கஞ்சீேல
ஆண்டவன்	மண் 	ேபாட	மாட்டாரா?

மாத	:	அேதா	என்	 ழந்ைத	வ கிறான்,	அவ டன்	கைடசியாக	ஒ 	 ைற	ேபச
அ மதி	தரேவண் ம்.

1	சண்	:	இத்தானா	ெபரமாதம்!	ேப ங்க	சாமி!	ெசனங்கள்	எல்லாம்	அப்பாேல
ேபாங்க,	ெகாழந்ைதக் 	வளி	 ங்க.
(ேஸாேமச ம்	சி பாவ ம்	வ கிறார்கள்)

ேஸா	:	 ழந்தாய்!	அேதா	பார்	உன்	பிதாைவ.

சி 	:	ஹா!	அப்பா!	அப்பா!	(ஆவேலா 	தகப்பன்	ேபரில்	வி கிறான்)

மாத	:	வாடா!	என்	ெசல்வேம.	(வாரி	அைணத் 	அவன்	ைகையப்	பி த் க்
ெகாண் )	ஆகா,
வி த்தம்	–	ஸஹானா	

ேசயேன!	கண்ேண!	இந்தச்	ெசவ்விளங்	கரத்தினால்	நீ	
தீெயனக்	கிடேவா	பாவி	ெயன் த	னாக	வந்தாய்?
மாய	நீ	ெயன்ெசய்	வாேயா!	மலி கழ்	ெசல்வம்	யா ம்	
நீ	ெயன	மதித்ேத	வந்த	நிைனவினி	யகன்ற	ைதேயா!	

அழகிய	இந்தச்	சிறிய	ைகயால்	எனக் க்	ெகாள்ளி	ைவக்கப்	ேபாகிறாயா?	ஐேயா!
ழந்ைதப்	ப வத்திேலேய	என்ைன	நீ	இழந் 	விட்டால்	இன் ம்	சில

வ ஷங்களில்	என் ைடய	நிைனேவ	இல்லாமல்	ேபாய்	வி ேம!	ஒ 	தகப்பன்
இ ந்தான்	என்பைத	உனக் 	நிைனப் ட்ட	நான்	உனக் 	என்ன	ெபா ைள
ைவத்தி க்கிேறன்!	ெபா ள்கைள	வாரிக்	ெகா த் 	ஊரில்	யாவ க் ம்	நன்ைம
ெசய்ேதன்.	அதனால்	உனக் 	மாத்திரம்	மீளாத்	 ன்பத்ைதக்	ெகா த்ேதன்.
ஆைகயால்,	நான்	உனக் 	மாத்திரேம	விேராதியாேனன்.	நீ	பிற்காலத்தில்
தரித்திரத்தால்	வ ந் ம்	ேபா ,	இந்தப்	பாவி	வயிற்றில்	ஏன்	பிறந்ேதன்	என்
ஷிப்பாய்.	அைதெயல்லாம்	ேகட்க	நான்	கடைமப்பட்டவேன	இப்ெபா 	நான்

என் ைடய 	என் 	உனக் த்	தரக்	 ய 	என் ைடய	 ரல்	ஒன் தான்.
இைதத்	த கிேறன்.	தங்கம்,	நவமணி,	 தலியவற்றால்	ெசய்த	ஆபரணங்கள்



எல்லாம்	பிராம்மண க் 	 ைலப்	ேபால	அவ்வள 	ெப ைமயான	 ஷணம்
அல்ல.	இதனால்	நாம்	ெதய்வங்க க் ம்	இ ஷிக க் ம்	ஆராதைன	ெசய் ம்
ேமன்ைமையப்	ெப வதால்	இ 	ஒன்ேற	நமக் ப்	ேபா மான	ஐஸ்வரியம்	சாஸ்திரக்
கிரகப்ப 	நான்	உனக் ப்	 ரல்	கல்யாணம்	ெசய் 	ைவக்கக்	ெகா த்
ைவக்காப்	பாவியான	ேபாதி ம்	இப்ெபா 	இைதக்	க த்தில்	தரித் ப்
பார்க்கிேறன்.

(தன்	 ைல	எ த் 	அவன்	க த்தில்	ேபா கிறார்)

1	சண்:	சாமி	ேநரமா ;	ராசா	ேகாவிச் க் வா 	ேபா ம்,	ேபாவலாம்.

சி 	:	அேட!	சண்டாளப்	பயேல!	என்	அப்பாைவ	எங்ேக	 ப்பி கிறாய்?

மாத	:	அப்பா!	கண்மணி!	நான்	உயிைர	விடப்	ேபாகிேறன்.	இமயன்	வந் 	காத் க்
ெகாண் க்கிறான்.	என்	காலம்	 ந் 	விட்ட .	என்ைன	இனி	பார்க்க	மாட்டாய்.
எங்ேக	என்ைனக்	கட் க்	ெகாண் 	ஒ 	 த்தங்	ெகா .

2	சண்	:	அேட	ெகாளந்ேத!	சின்ன	சாதிேல	ெபாறந்தவங்கள்ளாம்	சண்டாளர்
ஆவமாட்டாங்க;	நல்ல	 ண்ணியவாங்கைள	வைதக்கறாங்க	பா 	அவங்கதான்
சண்டாள .

சி 	:	அப்ப யானால்	என் ைடய	அப்பாைவ	ஏனடா	ெகால்ல	நிைனக்கிறாய்?

1	சண்	:	அ 	ராசா	உத்தர !	நாங்க	என்ன	பண் வம்?	பாவ	 ண்ணியம்
அ .

சி 	:	அப்ப யானால்	நான்	வ கிேறன்;	என்ைனக்	ெகான் 	வி .	அப்பாைவ	விட்
வி .	அப்பாைவப்	பார்க்காமல்	ேபானால்	அம்மா	சாப்பிடாமல்,	அ 	உயிைர	விட்
வி வாள்.	அப்பாைவக்	ெகால்லக்	 டா .	என்ைன	அைழத் க்	ெகாண்
ேபாங்கள்.

2	சண்	:	ஆகா!	 லி	வ த் ேல	 ைன	ெபாறக் மா?	ெகாளந்த	என்ன
தகிரியசாலி!	நீ	ேசனா	நாைளக் 	ெசாகமாய்	இ க்க	அந்த	சாச்சாத் க்	கட
ெசய்வாரப்பா!

மாத:	( ழந்ைதைய	அைணத் )	ஆகா!	தன்யனாேனன்!	இ வல்லேவா	உண்ைமச்
ெசல்வம்!	உற்றார்	உறவினர்	நம்மிடத்தில்	காட் ம்	ஆசாபாசத்ைதக்	காட் ம்



இன்பம்	தரக்	 ய	ெபா ள்	ேவ 	என்ன	இ க்கிற !

ேஸா	:	ேஹ	நண்பர்கேள!	என் ைடய	சிேநகிதைர	விட் 	வி ங்கள்.	உங்க க்
ஒ 	சரீரந்தாேன	ேவண் ம்;	இேதா	என் ைடய	ேதகத்ைத	உங்கள்	வசம்
ஒப் வித்ேதன்;	என்ைனக்	ெகாண் 	ேபாங்கள்.

1	சண்	:	இெதன்ன	ைபத்தியம்!	ராசா	ஆக்கிைனைய	மீறி	ேவேற	மனிசைரக்
ெகாண் 	ேபாவ	 யா ;	ேநரமாச் ;	ேபாவலாம்.

(யாவ ம்	ேபாகின்றனர்.	ம ப ம்	ஒ தரம்	 ன்மாதிரி	பைற	சாற் கின்றனர்)

(அதற்க கில்	இ ந்த	அரண்மைன	ேமன்	மா யில்	ஒ 	அைறயில்	அன்டபட் ந்த
பத்மநாபன்	தனக் ள்)	இெதன்ன	ஆச்சரியம்!	இப்ப ம்	அநியாயம்
ெசய்வ ண்டா	ஒ 	பாவத்ைத ம்	அறியாத	மாதவராயைரக்	ெகால்வதா?	நான்
ேசாைலயில்	இ ந் 	வந்த 	 தல்	என்ைன	வஞ்சித் 	இந்த	அைறயில்	ேபாட்
அைடத் 	இ க்கிறான்	ெகாைல	பாதகன்.	நான்	இந்தச்	சமயம்	எப்ப 	ெவளியில்
ேபாேவன்?	(உரக்க)	நில் ங்கள்!	நில் ங்கள்!	வஸந்தேஸைனையப்	பாவியாகிய
நாேன	ேசாைலக் 	அைழத் ப்	ேபாேனன்.	அங்ேக	வீரேசனன்	ெசால்லிற் 	அவள்
இணங்கவில்ைல.	ஆதலால்	அவேன	ெகான்றவன்.	இந்த	 ண்ணியவான்	அல்ல;
இவைர	விட் 	வி ங்கள்.	(தனக் ள்)	நான்	ெசால்வ 	இவர்கள்	காதில்
விழவில்ைலேயா?	ேபாகிறார்கள்!	நான்	இந்த	சமயத்தில்	 ம்மா	இ ந்தால்
நிரபராதியான	ஒ 	ெபரிய	மனித ைடய	உயிர்	ேபாய்	வி ம்.	நான்	எப்ப 	ெவளியில்
ேபாேவன்?	கதைவ	ெவளியில்	 ட் யி க்கிறாேன.	இந்த	ஜன்னலின்	வழியாகக்
திக்கிேறன்.	இதனால்	இறந்தா ம்	சரி.	நல்ல	விஷயமானதால்	ேமா மாயி ம்

கிைடக் ம்.	(கீேழ	 திக்கிறான்)	ஹா!	உயரம்	அதிகமானதால்	நன்றாய்	அ பட்
விட்ட !	ஐேயா!	எ ந்தி க்க	 யவில்ைலேய!	அவர்கள்	ேபாய்	வி கிறார்கேள!
என்ன	ெசய்ேவன்?	என்	உயிர்	இதனால்	ேபானா ம்	ேபாகிற .	(ெம வாக
எ ந்தி க்கிறான்)	
ஓ ப்	ேபாய்	உண்ைமையத்	ெதரிவித் 	அவைர	வி விக்கிேறன்.	அதன்	பிற 	என்
உயிர்	ேபாவதானா ம்	கவைலயில்ைல.	(அ பட் 	வ ந் ம்	ேதகத் டன்	ெம வாக
எ ந் 	தட் த்	த மாறிக்	ெகாண் 	ஓ 	வ கிறான்.)

1	சண்	:	சற் 	 ரத்தில்)	என்ன	ஆச்சரியங்கேறன்!	நம்பேள	ஆேரா
அெளக்கிறாேன!	என்னாத் க்ேகா	ெதரியைலேய!

பத்ம	:	நான்	ெசால் வைதக்	ேக ங்கள்.	மாதவராயர்	 ற்றவாளி	அல்ல.	நாேன
வஸந்தேஸைனையப்	 ஞ்ேசாைலக் 	அைழத் ப்	ேபானவன்.	அங்ேக	என்



எஜமானேன	அவைளக்	ெகான்றவன்.

2	சண்:	அ யாத்ேத!	 ைமயாக்கீேத!	நீ	ெசால்ற .	ெநசந்தானாய்யா?

பத்ம	:	சத்தியம்;	நான்	நியாய	ஸ்தலத்திேலேய	இைதச்	ெசால்லியி ப்ேபன்.
என்ைன	என்	எஜமானன்	ஒ 	அைறக் ள்	விட் ப்	 ட் 	விட்டார்.
(ேவெறா 	பக்கமாக	வீரேசனன்	ஏப்பம்	விட் க்	ெகாண் 	வ கிறான்)

வீர	:	(தனக் ள்)	இன்ைறக் 	 தல்	தரமான	சாப்பா !	வயிற்ைறத்	 க்கிக்
ெகாண் 	நடக்க	 யவில்ைலேய!	என்	வி ப்பத்திற் 	இணங்காத
வஸந்தேஸைனைய	ஒழித்ேதன்!	அவள்	ஆைச	ைவத்த	மாதவராயன்	ேபரில்
பழிையச்	 மத்திேனன்.	இ 	ஸுதினமானதால்,	நல்ல	வி ந் 	சாப்பிட்ேடன்.	அேதா
சண்டாளர்	அவைன	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாகிறார்கள்.	நா ம்	அவைனக்
ெகால்வைதப்	பார்த் 	என்	கண்க க் ம்	வி ந் 	ெசய்விக்கிேறன்.
(ெகாஞ்ச ரம்	ேபாய்)	அேதா	பத்மநாபன்	ேபாகிறாேன	அவைன	நான்	சிைறயில்
அல்லேவா	அைடத் 	ைவத்தி ந்ேதன்!	அவன்	உண்ைமைய	ெவளியில்	ெசால்லி
வி வாேனா	என்னேவா	ெதரியவில்ைலேய!	நா ம்	ேபாய்	சமயத்திற் த்	த ந்த
விதம்	நடந் 	ெகாள் கிேறன்.	(வ கிறான்)

பத்ம	:	இேதா	வந்தார்	என்	எஜமானர்!

1-2	சண்	:	சாமி	ெதண்டம்!

வீர:	அேட	பத்மநாபா	நீ	எங்ேக	ேபாகிறாய்?	வா	என் ட.

பத்ம	:	நல்ல	ேயாக்கியர்!	வஸந்தேஸைனைய	ெகான்ற ம்	அன்றி,	மகா	உத்தமரான
மாதவராயைர ம்	ெகால்ல	வழி	ேத னீேரா)

வீர	:	அேட!	எவ்வளேவா	ேயாக்கியனான	நானா	ஒ 	ஸ்திரீையக்	ெகால்ேவன்?	.

ஜனங்கள்	:	ஆம்!	நீதான்	அவைளக்	ெகான்றவன்;	மாதவராயர்	அல்ல.

வீர	:	அப்ப 	எவன்	ெசான்னவன்?

ஜனங்கள்	:	இந்த	நற் ண ள்ள	மனிதேன	ெசால் கிறான்.	நீதான்
ெகான்றி ப்பாய்.
வீர	:	ஜனங்கேள!	நான்	ெசால்வைதக்	ேக ங்கள்.	இவன்	என் ைடய	அ ைம!



இவ க் த்	தி ட் க்ைக	அதிகம்!	அதற்காக	இவைனத்	தண் த் 	ஒ
இடத்தில்	தனியாக	 ட் 	ைவத்தி ந்ேதன்.	இந்த	 ேராதத்ைத	ைவத் க்
ெகாண் 	இப்ப ச்	ெசால் கிறான்.	அேட!	பத்மநாபா!	உண்ைமையச்	ெசால்;	நான்
ெசால்வ 	சரிதாேன	(தன்	விரலிலி ந்த	ஒ 	ேமாதிரத்ைத	அவ க் த்
ெதரியாமல்	கழற்றிக்	ெகாண் 	அவ க் 	அ கில்	ேபாய்	அைத	அவன்	ைகயில்
இரகசியமாகக்	ெகா த் )	இைத	நீ	எ த் க்	ெகாள்.	 ன்	ெசான்னைத	மாற்றிச்
ெசால்லி	வி .

பத்ம	:	(ேமாதிரத்ைத	ஜனங்க க் க்	காட் )	இேதா	பா ங்கள்.	இந்த
ேமாதிரத்ைத	இலஞ்சம்	ெகா த் ப்	ேபசாமல்	இ க்கச்	ெசால் கிறார்.

வீர	:	(ேமாதிரத்ைத	பி ங்கி)	பார்த்தீர்களா!	பார்த்தீர்களா!	இ தான்	தி ட் ப்
ேபான	ேமாதிரம்!	இதற்காகத்தான்	இவைனத்	தண் த்ேதன்.	இவன்	 ைகப்
பா ங்கள்;	இவ க் 	எத்தைன	அ 	வாங்கிக்	ெகா த்தி க்கிேறன்.

1	சண்	:	சரிதாங்க!	இவன்	ெபாய்தான்	ெசால்றான்

பத்ம	:	ஆகா!	அ ைமயாய்	இ ப்பதன்	இகழ் 	இ தான்!	நான்	நிஜத்ைதச்
ெசான்ன	ேபாதி ம்	ஒ வ ம்	நம்ப	மாட்	ேடன்	என்கிறார்கள்.	(மாதவராயர்	காலின்
வி ந் 	)	பிராம்மேணாத்தமேர!	என்னாலான	பா பட்ேடன்.	ஒன் ம்
பலிக்கவில்ைல.	 ற்றமற்ற	உங்கைளக்	ெகாண் 	ேபாகிறார்கேள!	என்ன
ெசய்ேவன்?	உங்கைள	அந்த	ஈ வரேன	காப்பாற்ற	ேவண் ம்.

மாத	:	நல்ல	மனித க் 	அநியாயமாய்	ஆபத் 	வந் 	விட்	டேத	என்
மனதிரக்கம்	ெகாண் 	உன்னாலான	உதவிையச்	ெசய்ய	 யன்றாய்.	என்
தைலவிதி	 க்ேக	நின் 	வழி	மறிக்கிற .	நீ	அதற்ெகன்ெசய்வாய்?
கவைலப்படாேத!	எ ந்திரப்பா!	நீ	மகா	ேயாக்கியன்!	ஸ்வாமி	உன் ைடய
நற் ணத்திற் த்	த ந்த	நற்கதி	அளிப்பார்.	உன்	கடைமைய	நீ	ெசய் 	விட்டாய்;
எ ந்தி .

வீர	:	ேஹ!	சண்டாளப்	பயல்களா!	ஏன்	இப்ப த்	தாமசம்	ெசய்கிறீர்கள்?	உடேன
அைழத் ப்	ேபாய்	இராஜ ைடய	கட்டைளைய	நிைறேவற் ங்கள்.	இனித்
தாமதித்தால்,	நீங்க ம்	தண்டைன	ெப வீர்கள்.

சி 	:	ஐேயா!	என்	தந்ைதைய	விட் 	வி ங்கள்.	அவ க் ப்	பதிலாக	நான்
ேபாகிேறன்.



வீர	:	இரண் 	ேபைர ம்	ெகான் 	வி ங்கள்.	அப்ப ம்	மக ம்	 ண்ேடா
ைகலாசம்	ேபாகட் ம்.

மாத	:	இவ ைடய	இச்ைசப்ப ேய	எல்லாம்	நடக்கிற !	அப்பா	கண்மணி!	நீ	உன்
தாயாைர	அைழத் க்	ெகாண் 	இந்த	ஊைர	விட் 	என்னால்	உண்டான	இந்த
அவமானம்	காதில்	படாத	ேவேறாரிடத்திற் ப்	ேபாய்	ெசளக்கியமாக	இ ங்கள்.
மித்ரா	இவைன	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபா.

ேஸாேம	:	(விசனத் டன்)	ஐயா!	உமக் ப்	பிற 	நான்	உயி டன்	இ ப்ேபன்	என்
நிைனக்க	ேவண் ம்.

மாத	:	ேஸாேமசா!	ஜீவாத்மா	நம் ைடய	ைகக் ட்பட்	ட 	அல்ல.	உன் ைடய
உயிைர	விட ம்,	ைவத் க்	ெகாள்ள ம்,	நீயா	அதற் 	நாதன்.	அதற் 	அதிகாரி
ேவ 	ஒ வன்	இ க்கிறான்.	இந்த	உலகத்திற் 	வந்த	காரியம்	 ம்	வைரயில்
எவ ம்	இைத	விட் 	ஈ வர ைடய	அ மதியின்றிப்	ேபாக	 யா .
அவசரப்படாேத.	நன்றாய்	ேயாசைன	ெசய் 	பார்.	அநாைதயான	இவர்கைள,	நீ
காப்பாற்ற	ேவண் ம்.	என்	 ைடய	கைடசி	ேவண் ேகாைளச்	ெசய்.	ேநரமாகிற ,
ேபா!

ேஸாேம	:	(தனக் ள்)	இவர்	ெசால்வ 	நியாயமாய்	இ ந்த	ேபாதி ம்,	இவர்
இறந்தபின்	நான்	இைத	எப்ப 	சகித் க்	ெகாண் ப்ேபன்?	 தலில்	இவ ைடய
மைனவிையத்	ேதற்றி	விட் ப்	பிற 	என்	உயிைர	வி கிேறன்.	(அவைர	ேநாக்கி)
சரி	ஸ்வாமி!	இ தான்	கைடசியாக	உங்க ைடய	 ந்தர	 கத்ைத	நான்
பார்ப்பேதா?	
(அவைர	ஆலிங்கனம்	ெசய் 	 ழந்ைதைய	எ த் க்	ெகாள் கிேறன்.	 ழந்ைத
அப்பா	அப்பா!	ெவன் 	அ கிறான்.)

வீர	:	அேட	நான்	அந்தப்	ைபயைன ம்	ெகால்லச்	ெசான்ேனேன!

1	சண்	:	(அ த்தமாக)	ராசா	உத்திரவில்லீங்க;	நாங்க	ெகால்ல	மாட்ேடாம்.	இவைர
மட் ந்தான்	ெகால்லச்	ெசான்னா .	(ேஸாேமஸன்	 ழந்ைத	இ வைர	விட்
மற்றவர்	ேம ம்	ேபாகின்றனர்)

2	சண்:	சரி!	இ தான்	எடம்.	க 	மரம்	அேதா	பாத்தியா?	இ ேல	 க்கிப்
ேபாட்ற 	ஒன்ெனாட	ெமாைற.	

1	சண்	:	என்ெனாட	ெமாைறயானா	நான்	ெம வாத்தான்	ேபா ேவன்.	எங்கப்பன்



ெசத் ப்	ேபானப்ப	என்ெனக்	 ப்பிட் ,	அப்பா	ஆெரனாச் ம்	ெகால்ல
உத்தரவானா,	அவசரப்படாேம	நிதானி.	ராசா க் ப்	 ள்ேள	கிள்ேள
ெபாறந்திச்சின்னா,	 த்தவாளிெய	உடச்	ெசால்லிப்	 வாங்க.	அப்ப
இல்ேலன்னா,	 த்தவாளி	தப் தம்	ெசய்யல்ேலன் 	ஏதாச் ம்	நல்ல	சாக்கி	ெகடச்
உட் ட	உத்தரவாவலாம்.	அப்ப 	இல்லாெமப்	ேபானா	ஒ 	ராசா	ேபாயி	இன்ெனா
ராசா	வரலாம்.	அ க்காவ	உட் டலாம்	இன் 	எங்கப்பன்	ெசான்னான்.

வீர:	(ஒ 	 றமாக)	ஓேகா	இராஜன்	மாறப்	ேபாகிறாேனா!	சண்டாளப்	பயேல!
இ க்கட் ம்.

1	சண்	:	சரி	ேசனா	ேநரமாச் 	ஆவட் ம்	நிக்காேத.

2.சண்:	ைக வித் 	ஐயேர!	நாங்க	ராசா	உத்தரைவச்	ெசய்யேராம்.	எங்க	ேப ேல
தப் தமில்ேல;	எங்க	ேப ேல	வ த்தப்	படாேத!	ஏதாச் ம்	ெசால்லிக்கி மானா
ெசால்லிக்க.	நாங்க	ஒ 	பாவத்ைத ம்	அறியாதவங்க.	 த்தங்	ெகாைறயி ந்தா
மன்னிச் க்ேகா	மவராசா!	(வணங் கிறான்)

மாத:	ஆகா!	என்ன	இவர்க ைடய	நற் ணம்	பலைரக்	ெகான் ,	ஹி தயம்
கல்லாய்	இ க்கப்	ெபற்ற	சண்டாளேர	ஆயி ம்,	என்	விஷயத்தில்	நிரம்ப	இரக்கம்
உைடயவராய்	இ க்கிறார்கள்!	நான்	 ற்றவாளியல்ல	என்ப 	சாதாரணப்	பாமர
ஜனங்க க் 	எல்லாம்	இயற்ைகயிேலேய	ெதரிந் 	ேபாயி க்கிற !	அந்த
நியாயாதிபதிக் ம்	அரச க் ம்	மாத்திரம்	உண்ைமைய	அறிந் 	ெகாள் ம்
திறைம	இல்லாமற்	ேபான 	தான்	ஆச்சரியம்	த மேம	ெஜயெமன்ப
ெபாய்யா ேமா?	இேதா	என்ைனக்	ெகால்லப்	ேபாகிறார்கள்.	அதர்மேம
ெஜயமைட ம்	ேபால்	இ க்கிற .	விதியான 	என்ைனப்	பலமாக	இ த் ச்
ெசல் ம்	ெபா 	நான்	எவ்வள 	 யன்ற	ேபாதி ம்	என்ன	பயன்?	இந்தக்
க மரத்தில்	என்ைனப்	ேபாடப்	ேபாகிறார்கள்!	ஆகா!	ஈ வரா!

தி வ ட்யா	–	எ லகாம்ேபாதி	

பதிேயெயம்	பரேனெயம்	பரமேன	ெயம 	பரா
						பரேன-யானந்த	பதந்த 	ெமய்ஞ்ஞான	
நிதிேய	ெமய்ந்நிைறேவ	ெமய்ந்நிைலேய	ெமய்யின்ப
						நி த்தமி ம்	தனிைம	நி ண	மணிவிளக்ேக	
கதிேய	ெயன்கண்ேண	ெயன்கண்மணிேய	ெயன 	
						க த்ேத	என்	க த்தி ற்ற	கனிேய	ெசங்கனிேய	
திேய	ெயன் ைரேய!	ெயன்ேறாழா	ெவன் ளத்ேத	



						 த்த	நடம் ரிகின்ற	சித்த	சிகாமணிேய!		

உயர்	 லத்தில்	பிறந்த ம்,	நகராதிபதியின்	 தல்வனாய்	உதித்த ம்,	நற் ண
நல்ெலா க்கத்ைதப்	ெபற் 	யாவ ம்	 திக் ம்	பாக்கியத்ைத	அைடந்த ம்,
இந்தப்	ெப ைமையப்	ெப வதற் த்	தாேனா?	ஆகா!	ெகா 	ெகா !!	ேமலான
நிைலைமயில்	பிறந் ,	பற்பல	 கைழப்	ெபற் 	இவ்விதம்	பாதாளத்தில்
வீழ்வைதவிட,	ஒ 	ஏைழயாய்ப்	பிறந் ,	யாெதா 	இைடஞ்ச ம்	இல்லாமல்
இ ப்ப 	எவ்வள 	ேமலான	பதவி.	மைலயின்	ேபரில்	ஆகாயத்ைத	அளாவி
ெப த்த	மரமாய்	வளர்ந் 	 யற்காற்றால்	 றிபட் ப்	பாதாளத்தில்	வி வைதக்
காட் ம்	தைரயில்,	கட்ைடப்	 ல்லாயி ந் 	பலர்	கால்களா ம்	மிதிப்ப ம்
தன்ைமயில்	இ ப்ப 	ேமல்.	ஏெனன்றால்,	அந்தப்	 ல்	காய்ந் 	கட்ைடயாய்	இ ந்த
ேபாதி ம்	அதற் 	அழிவில்ைல.	ஒ 	மைழ	ெபய்தால்,	அழகாய்த்	 ளிர்த் க்
ெகாள் ம்	அல்லவா!	மகா	பாவியான	நான்	ஏன்	நல்லவர்கள்	வயிற்றில்	பிறந்ேதன்?
என்னால்	அவர்க க் ம்	அல்லேவா	என் ம்	மாறாத	அவமான ம்	இழி ம்
உண்டாயின.

(அப்ப ேய	கண்கைள	 	விசனித் 	நிற்கிறார்)	
(வஸந்தேஸைன ம்	சந்தியாசி ம்	வ கிறார்கள்)	

சந்:	அம்மா!	நக க் 	சமீபத்தில்	வந்ேதாம்.	எங்ேக	அைழத் ப்	ேபாக	ேவண் ம்?

வஸ	:	என்	ஆ யிர்க்	காதலராகிய	மாதவராய ைடய	வீட்	 ற் 	 தலில்	ேபாக
ேவண் ம்.	சந்திரைனக்	கண் 	அல்லி	மலர்வைதப்	ேபால,	அவர்	 கத்ைதக்
கண்டால்	என் ைடய	உயிர்	தி ம்பி	வ ம்.

சந்	:	சரி	இப்ப ேய	ேபாகலாம்.	இெதன்ன	ச த்திர	ேகாஷத்ைதப்	ேபால்
இ க்கிறேத!
வஸ:	ெப த்த	 ட்டமாக	இ க்கிறேத	காரணம்	என்ன	என் 	விசாரி ம்.

1	சண்	:	சரி!	கைடசி	 ைற	பைற	சாற் கிேறன்;	 ம்,	 ம்,	 ம்,	 ம்;	ஊ
சனங்க க் 	எல்லாம்	ெதரிவிப்ப 	என்னெமண்டால்	நகராதிபதி	ஊட்
மாதவராய 	ேதவி யா	வஸந்தேஸைனையக்	ெகான் ப் ட் 	அவெளாெட	நைக
எல்லாம்	எ த் க்கிட்டா ;	அ க்காவ,	அவைர	நம்ப	மவராசா	ெகான் ப் ட
ஆக்கிைன	பண்ணிப் ட்டாங்க.	இந்த	மாதிரி	பண்ணறவங்க க் 	இப்ப ேய	தேல
ேபாயி ம்.	 ம்	 ம்	 ம்.	

வஸ:	ஆகா	இெதன்ன	இ ?	என்	ெசவிகள்	எைதக்	ேகட்டன.	



சந்	:	அம்மணி!	இெதன்ன	அதிசயம்!	உங்கைள	மாதவராயர்	ெகான்றாராம்.
அதற்காக	அவ ைடய	உயிைர	வாங்கப்	ேபாகி	றார்களாேம!

வஸ	:	ஆகா!	பாதகி	என்னால்	என்	 ைரக் 	என்ன	ஆபத் 	ேநர்ந்த 	சீக்கிரம்,
சீக்கிரம்!	என்ைன	அங்ேக	அைழத் ப்	ேபாம்.	

சந்	:	இப்ப ேய	வா ங்கள்.	ேவகமாய்	வா ங்கள்!

வஸ	:	வில ங்கள்.	வி ங்கள்.	

(மாதவராயர்	 தலிேயார்	இ ந்த	இடத்திற் 	வ கிறார்கள்)	

(மாதவராயைரக்	க விலிடத்	 க் கிறான்)	

வஸ	:	நி த் ங்கள்!	நி த் ங்கள்!	ெகால்லப்பட்டவள்	இேதா	வந்ேதன்!
நி த் ங்கள்.

2	சண்	:	ஆ டா	இ ?

வஸ	:	ஆகா!	ஸ்வாமி!	பாவியாகிய	என்னால்	உங்க க் 	இந்தக்	காலகதி
வந்தேதா!	(வந் 	அவர்	மார்பில்	வி ந் 	ஆலிங்கனம்	ெசய்ய,	அவர்	சற்
அப்ப ேய	இ ந் 	வில கிறார்)

ஜன	:	வஸந்தேஸைன!	வஸந்தேஸைன!!

2	சண்	:	வஸந்தேஸைனயா?	என்ன	ஆச்சரியம்!

சந்	:	நல்ல	காலந்தான்	இவர்	இ வைரயில்	உயிேரா 	இ ந்த !

1	சண்	:	ஐயா	இன் ம்	 	வ சம்	உயிேராெட	இ க்கட் ம்.

வீர	:	இெதன்ன	அதிசயம்;	வஸந்தேஸைன	எப்ப ேயா	உயி டன்	வந் 	விட்டாேள!
நான்	இனிேமல்	இங்கி ப்ப 	பிச ,	ஓ ப்	ேபாக	ேவண் ம்.	(ஓ கிறான்)

1	சண்	:	அண்ேண	அவென	உடாேத!	ஓடறான்!
(இ வ ம்	ஜனங்க ம்	அவைனத்	ெதாடர்ந் 	ஓ கிறார்கள்)



மாத	:	கா ம்	பயிரில்	மைழ	ெபய்தைதப்	ேபால்	க விற் 	ேமல்	உயர்த்தப்பட்ட
என்ைனக்	காப்பாற்றிய 	யார்?	இவள்	வஸந்தேஸைன	தாேனா?	அல்ல
அவைளப்	ேபால	ஒ 	உ வம்	என்ைனக்	காக் ம்	ெபா ட்ேட	ஆகாயத்தில்	இ ந்
தித்தேதா!	நான்	விழித் க்	ெகாண் 	இ க்கிேறேனா?	அல்ல 	கன

காண்கின்ேறேனா!	என்	 த்தி	மாறாட்டம்	அைடந்தேதா!	என்ைன	இந்த	விபத்தில்
இ ந் 	விலக் ம்	ெபா ட் 	அவேள	ெதய்வேலாகத்தில்	இ ந் 	மனித
வ பத் டன்	ேதான்றினாேளா?

வஸ	:	(அவர்	பாதத்தில்	வி ந் )	எவ்வளேவா	ேமன்ைமையப்	ெபற்ற	தங்க க் ,
இந்தத்	தீங் 	சம்பவிக்கக்	காரணமாய்	இ ந்தவள்	எவேளா	அவேள	வந்தனள்!

மாத	:	ஆகா!	கைடசியில்	த மேம	ெஜயமைடந்தேதா!	ஈ வர ைடய	மகிைமேய
மகிைம!	இந்தச்	சந்நியாசி	யார்?

வஸ	:	இவேர	என்	உயிைரக்	காப்பாற்றியவர்.

மாத	:	அப்ப யா!	ஸ்வாமீ!	நமஸ்காரம்!	தங்க க் 	நான்	என்ன	ைகம்மா
ெசய்யப்	ேபாகிேறன்.
(அ கில்	ெப த்த	சத்தம்	உண்டாகிற )
”பிரதாப	ராஜ க் 	ெஜயம்	உண்டாகட் ம்.	 திய	அரசன்	நீ ழி	வாழ்வாராக.”
(சசி கன்	வ கிறான்)

(தனக் ள்)	இந்த	ேதசத் 	அரசன்	ெசய்த	அக்கிரமச்	ெசயல்க க்ெகல்லாம்
பிராயச்சித்தமாக	அவைன	இந்தக்	ைககேள	ெகான்றன.	 லகத்ைத ம்
கவரக் ய	வல்லைம	ெபற்ற	பிரதாப ைடய	 ணேம	 ணம்!	அவன்	சிம்மாசனம்
ஏறிய டன்	ெசய்த	 தல்	காரியத்தில்	இ ந்ேத	அவ ைடய	மனதின்	ேமன்ைம
நன்றாகத்	ெதரிகிற .	இ தான்	இடம்.	மாதவராயர்	இங் தான்	இ ப்பார்!	ஆகா!
அேதா	வஸந்தேஸைன ம்	நிற்கிறாேள!	(மாதவராயைர	வணங்கி)	ஸ்வாமி
நமஸ்காரம்.

மாத:	ஐயா!	தாங்கள்	யார்?
சசி	:உங்கள்	மாளிைகயில்	கன்னம்	ைவத் ,	உங்களிடம்	வஸந்தேஸைனயால்
ஒப் விக்கப்பட் ந்த	நைககைளத்	தி யவன்	நான்தான்.	என் ைடய
ற்றத்ைதத்	தங்களிடத்தில்	ஒப் க்	ெகாண் ,	தங்க ைடய	மன்னிப்ைபப்	ெபற

வந்ேதன்.



மாத	:அப்ப யா!	சந்ேதாஷம்!	நீர்	ெசய்த 	 ற்றமல்ல!	நல்ல	காரியேம	ெசய்தீர்.
ேவ 	ஏைழயின்	வீட் ல்	தி 	அவைன	வ த் வ 	இதனால்	இல்லாமல்
ேபாயிற்றல்லேவா.

சசி	:	ஆகா!	எப்ெபா ம்	ேமன்ைமக்	 ணேம!	ஸ்வாமி!	தங்க க் 	ஒ
சந்ேதாஷ	சமாசாரம்	ெகாண் 	வந்தி க்கிேறன்.	யாவ க் ம்	தீைம	ெசய் 	வந்த
நம 	ெகா ங்ேகால்	அரசைனக்	ெகான் 	விட்ேடாம்.	அவ க் ப்	பதிலாகப்
பிரதாபன்	சிம்மாசனம்	ஏறிவிட்டான்.	உயர் லப்	பிறப் ம்	நற் ண ம்	ெபற்ற
தங்க க் த்	தன்	மரியாைதையச்	ெச த்த	என்ைன	அ ப்பினான்.

மாத	:	அதிசயம்!	என்ன	இ தான்	சர்வ	வல்லைம	உைடய	கட ளின்	ெசயேலா?

சசி	:	கைடசியாக	உங்க ைடய	வண் யில்	ஏறிப்	ேபான	அந்த	உதவிைய	அவன்
மறக்கேவ	இல்ைல;	இனி	எப்ேபா ம்	மறப்பதில்ைல	என் ம்	ெதரிவித்தான்.	நீங்கள்
ெசய்த	ேப தவிக் ச்	சன்மானமாகத்	தங்கைள	 தல்	மந்திரியாக்கி
இ க்கிறான்.

மாத:	ஹா!	க ணாநிதிேய!	உன் ைடய	தி விைளயாட்ைட	என்ன	என்
ெசால் ேவன்?
ஜனங்கள்	:	அவைன	இப்ப 	இ த் க்	ெகாண் 	வா ங்கள்;	இப்ப 	இ த்
வா ங்கள்,	 ஷ்ட	ராஜ க் த்	த ந்த	ைமத் னன்;	உைத ங்கள்;	ெகால் ங்கள்,
த் ங்கள்.

(ஜனங்கள்	வீரேசனைனக்	கட் 	இ த் 	வ கிறார்கள்)

வீர	:	ஐேயா!	ஐேயா!	நாைய	அ ப்பைதப்	ேபால	அ க்கிறார்கேள!
ெகால் கிறார்கேள!	என்ன	ெசய்ேவன்?	யாரிடத்தில்	உதவிக் ப்	ேபாேவன்?
விேராதிகள்	எல்லா ம்	ஒன்றாய்ச்	ேசர்ந் 	ெகாண்டார்கேள!	ஒன் ம்
ேதான்றவில்ைலேய!	அேதா	மாதவராயர்	இ க்கிறார்!	அவைர	ேவண் க்
ெகாள்கிேறன்.	(அவர்காலில்	வி ந் )	ஐயா!	என்ைன	நீேர	காப்பாற்ற	ேவண் ம்.
இவர்கள்	என்ைனக்	ெகால் கிறார்கள்.

ஜனங்கள்	:	ஸ்வாமி!	அவைன	இப்பால்	உைதத் த்	தள் ங்கள்.	 ஷ்டைன
ஒழித் 	வி கிேறாம்.

வீர	:	ஒ	மாதவராயேர!	இந்தச்	சமயத்தில்	எனக் 	உம்ைமத்	தவிர	யாவ ம்	 ைண
இல்ைல.	காப்பாற்ற	ேவண் ம்!	அபயம்!



மாத	:வீரேசனா	பயப்படாேத!	நீ	என்ைன	விேராதியாக	மதிக்கிறாய்.	நான்	உன்ைன
அப்ப 	நிைனக்கேவ	இல்ைல.

சசி	:	இந்தக்	ெகாைலப்	பாதகைன	அப்பால்	இ த் க்	ெகாண் 	ேபாங்கள்.
ஸ்வாமி!	இந்தப்	பரம	பாதகைன	ஏன்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்	-	ஜனங்கேள!	இவைனக்
கட் 	யாைனக்	காலில்	உ ட் 	வி ங்கள்.	இல்லாவிட்டால்	வாளால்	இவன்
ேதகத்ைத	இரண்டாய்ப்	பிள ங்கள்.	இவன்	உயி டன்	இ ந்தால்,	எத்தைனேயா
ஏைழ	ஜனங்கைள	வயிெறரியச்	ெசய்வான்.

மாத	:	ெபா ங்கள்!	ெபா ங்கள்!	நான்	ெசால்வைதத்	தய 	ெசய் 	ேக ங்கள்.

வீர	:	நற் ணேம	நிைறந்த	உத்தமேர!	உம்ைமேய	அைடக்கலமாய்	நம்பி	வந்ேதன்.
என்	உயிைரக்	காப்பாற் ம்.	இனி	உமக் 	நான்	யாெதா 	தீங் ம்	நிைனப்பேத
இல்ைல.

ஜனங்கள்	:	இவைனக்	ெகால் ங்க;	மகா	பாவியாகிய	இவைன	உயி டன்
விடக் டா .

(மாதவராய ைடய	க த்தில்	இ ந்த	எ க்க	மாைலைய	வஸந்தேஸைன	கழற்றி
வீரேசன ைடய	க த்தில்	ேபா கிறாள்)

வீர	:	ஹா!	வஸந்தேஸைன	ெபண்மயிேல!	என்	ேபரில்	இரக்கம்	ெகாள்.	இனி	நான்
உன்ைன	நிைனப்பேத	இல்ைல.

சசி	:	இவைன	உயி டன்	விட்டால்	நகரத்திற் ப்	ெபரி ம்	 ன்பம்	உண்டா ம்.
இன்னம்	யா க் 	இவன்	எவ்விதத்	தீைம	ெசய்வாேனா	இவ ைடய	உயிைர
வாங் ங்கள்.

மாத	:	ஐயா!	இப்ப 	வா ம்	ெசால்வைதக்	ேகட்பீரா?

சசி	ஆட்ேசபைன	என்ன?	

மாத	:	அப்ப யானால்	இவைன	விட் 	வி ங்கள்.

சசி:	நல்ல	காரியம்;	வஸந்தேஸைனைய	ெகால்ல	*நிைனத்த ம்	அல்லாமல்
உங்க ைடய	உயி க் ம்	உைல	ைவத்தாேன!	இந்தப்	ப பாவிையயா	உயி டன்



வி கிற ?

மாத	:	எவ்வள 	விேராதியான	ேபாதி ம்	இவன்	மனப்	 ர்வமாக	அபயம்	என்
நம் ைடய	காலில்	வி ந்த	பிற 	இவன்	ேபரில்	நம் ைடய	வாள்	படலாமா?	நான்
இவ க் க்	காட் ம்	தையேய	இவ க் ப்	ெப த்த	தண்டைனயா ம்.
ஆைகயால்	இவைன	ஒன் ம்	ெசய்யாமல்	விட் 	வி ங்கள்.

சசி	:	ஆகா!	இ வல்லேவா	உத்தம	 ணம்!	சரி.	உங்கள்	சித்தம்	ேபால	ஆகட் ம்.
(ஆட்கைள	ேநாக்கி)	இவைன	விட் 	வி ங்கள்.	(வீரேசனன்	விடப்ப கிறான்)

வீர	:	அப்பா	தப்பிப்	பிைழத்ேதன்!	(தனக் ள்)	இந்த	நித்திய	தரித்திரப்
பார்ப்பா க் 	இவ்வள 	ெப ைமயா!

(சந்தானகன்	ஓ 	வ கிறான்)

சந்தா:	ஸ்வாமி!	ேமாசம்	வந் 	விட்ட !	உடேன	 றப்பட	ேவண் ம்.	ஒ 	 ணம்
தாமதித்தால்	விபத் 	சம்பவிக் ம்.

மாத	:	சந்தானகா	என்ன	இ !

சந்தா	:	என்ேனா 	வா ங்கள்;	உங்கள்	மாளிைகக் ப்	ேபாக	ஒ 	 ணம்
தாமதமானால்	பதிவிரதா	சிேரான்மணியான	உங்கள்	நாயகிைய	உயிேரா 	காண

யா .

மாத	:	ஆகா!	என்	ஆ யிேர!	என்	ெபா ட் 	என்ன	காரியம்	ெசய்ய	நிைனத்தாய்!
(யாவ ம்	தா மாறாப்ப்	ேபாப்	வி கிறார்கள்)
-----------	

	

	

	



������	3	������	3
	

மாதவராய ைடய	மாளிைக.	
அக்னி	வளர்க்கப்	பட் 	இ க்கிற .	
அதற் 	அ கில்	மஞ்சள்	 டைவ	உ த்திக்	ெகாண் 	ேகாகிலம்	நிற்கிறாள்.
ழந்ைத	சி பாலன்	அவ ைடய	இ ப் ப்	 டைவையப்	பி த் க்	ெகாண்

நிற்கிறான்.	ேஸாேமசன்	ேவெறா 	 றமாக	நிற்கிறான்.

ேகாகி	:	அப்பா!	கண்ேண!	என்ைன	விட் 	வி !	நான்	ெசால்வைதக்	ேகள்.	உன்
பிதா க் 	இவ்வள 	மான	ஹானி	வந்தபின்	நான்	இந்த	உடம்ைப	ைவத்தி க்கக்
டா .	வீணாய்த்	த க்காேத.

சி 	:	அம்மா!	அப்பா ம்	ேபாய்	விட்டார்.	நீங்க ம்	ெந ப்பில்	வி ந் 	விட்டால்
நான்	என்ன	ெசய்ேவன்?	இனி	நான்	யாைர	அம்மாெவன் 	 ப்பி ேவன்?	நீங்கள்
இல்லாமல்	நான்	எப்ப 	உயிேரா 	இ ப்ேபன்?	என்ைன	இனிேமல்	தினம்	யார்
ப்பிட் ,	ஆகாரம்	பட்சணம்	எல்லாம்	ெகா ப்பார்கள்!	அம்மா!	நீங்கள்	ெந ப்பில்

விழக் டா .

ேஸா	:	அம்மணி!	ெபா த் க்	ெகாள் ங்கள்.	நீங்கள்	ெசய்ய	உத்ேதசிக் ம்
காரியம்	பாவத்ைதத்	த ம்.	பிராம்மண ைடய	மைனவி	தனிக்காஷ்டம்	ஏ வ
தவ 	என் 	நம் ைடய	சாஸ்திரங்கள்	 ைறயி கின்றன.

ேகாகி	:	என் ைடய	நாத க் 	வந்த	பழிச்	ெசால்ைல	ேகட்பைதவிட	நான்	இந்த
பாவத்ைதச்	ெசய்வேத	உத்தமமான .	என் ைடய	 ழந்ைதைய	மாத்திரம்	தய
ெசய் 	நீர்	அப்பால்	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாம்.	இவன்	என்ைனத்	த க்கிறான்.	

ேஸா	:	அம்மணி!	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	நீங்கள்	உயிைர	விடத்	தீர்மானித்தால்,
தலில்	நான்	வி வதற் 	அ மதி	தா ங்கள்.

சி 	:	அம்மா!	நான்	 தலில்	வி ந் 	வி கிேறன்.	எல்லா ம்	என்ைனத்	தனியாக
இங்ேக	விட் ப்	ேபாகப்	பார்க்கிறீர்கேளா?

ேகாகி	:	கண்மணி	 ழந்தாய்!	பி வாதம்	ெசய்யாேத,	நான்	ெசால்வைதக்	ேகள்.
இறந் 	ேபான	உன்	பிதா க் ம்,	எனக் ம்	நீ	உயி டனி ந் 	கவனிக்க	ேவண் ய
கிரிையகள்	எவ்வளேவா	இ க்கின்றன.	நீ	இ ந் 	அைவகைளச்	ெசய்யா



விட்டால்,	எங்க க் 	நல்ல	கதி	கிைடக்கா .	என்	தங்கேம!	ேபா!	அப்பால்!	நான்
ெசால்வைதக்	ேகள்.

(மாதவராயர்	 தலி ம்	வஸந்தேஸைன,	சந்தானகன்,	ேகாமளா	 தலிேயார்
பின்னா ம்	ஓ 	வ கிறார்கள்.)

மாத	:	(தன்	 ழந்ைதைய	வாரி	அைணத் 	 த்தமி கிறார்)	அப்பா	கண்ேண!
உன்ைனத்	தி ம்ப ம்	காணக்	கிைடத்தேத!

ேகாகி	:	ஆஹா!	இவர்	யார்?	அவர்தாேன!	(உற் ப்	பார்த் )ஆம்,	அவேர!	என்
ஆ யிர்க்	கணவேர	வந் 	விட்டார்.

ழந்ைத	:	(சந்ேதாஷத்ேதா )	அம்மா!	இேதா	பார்	அப்பா	வந் 	விட்டார்.	இனிேமல்
அழாேத!	சந்ேதாஷமாயி !

மாத	:	(தன்	மைனவிைய	அைணத் க்	ெகாண் )	பிரிய	 ந்தரி	ேகாகிலம்	உன்
நாதன்	உயி டன்	இ க் ம்	ெபா ,	நீ	உயிைரவிட	நிைனத்தாேய!	என்ன
ைபத்தியம்!	 ரியன்	ஆகாயத்தில்	பிரகாசிக் ம்	வைரயில்	தாமைரப்	 ஷ்பம்	தன்
இதழ்கைள	 வ 	உண்ேடா?

ேகாகி	:	 ரியைனக்	கிரஹணம்	பி த்தைமயால்	அவைன	இனிக்	காண	 யா
என் ம்	எண்ணத்தினால்	தாமைர	தன்	இதழ்கைள	 டப்பார்த்த ;	அதற் ள்
நல்ல	காலமாய்க்	கிரஹணம்	நீங்கிய ;	இனி	அதன்	வாட்ட ம்	ஒழிந்த .

ேஸாேம	:	இெதன்ன	கனேவா!	என்	கண்கள்	நிஜமாகேவ	பார்க்கின்றனேவா!	என்
ஆப்த	நண்பர்தாேமா	இவர்!	ேமன்ைம	ெபா ந்திய	மைனவியின்	பதிவிரதா	தர்மம்
தைல	காத்தேதா?	இவள்	ெந ப்பில்	விழ	நிைனத்தேத	இவைளத்	தன்	 ஷ
டன்	ேசர்ப்பித்தேதா!	ஆகா!

மாத	:	ேஸாேமசைன ம்,	ஆலிங்கனம்	ெசய் 	ெகாண் 	அப்பா	ேஸாேமசா!
ெமச்சிேனன்!	உன்ைனப்	ேபால	ஆபத்தில்	உத ம்	நண்பன்	கிைடப்பாேனா?
உன்ைனப்	ெபற்ற	எனக் 	ேவ 	என்ன	பாக்கியம்	ேவண் ம்!

ேகாம	:	ஸ்வாமீ!	நமஸ்காரம்.	(காலில்	வி கிறாள்)

மாத	:	ேகாமளா!	எ ந்திரம்மா!	(அவள்	ேதாள்	ேமல்	ைக	ைவக்கிறார்)	நான்
உயி டன்	தி ம்பி	வராவிட்டால்	என்	ேபரில்	பிரியம்	ைவத்த	இத்தைன	ேபர்களின்



நிைலைம	என்ன	ஆ ேமா!	ஈ வரன்	சர்ேவக்ஞன்	அல்லவா;	நல்ல 	ெகட்ட
அவ க் த்	ெதரியாதா?

ேகாகி	:	(வஸந்ேஸைனையப்	பார்த் )	வஸந்தேஸனா!	பிரிய	சேகாதரி!	நீ
வந்தி ப்பைத	நான்	பார்க்கவில்ைல!	ஆகா!	உயி டன்	தி ம்பி	வந்தாேய!	உன்
ேபரழைகத்	தி ம்ப ம்	நான்	பார்க்கப்	ேபாகிேறனா	என்றல்லேவா	ஏங்கி	இ ந்ேதன்.
(இ வ ம்	ஆலிங்கனம்	ெசய் 	ெகாள் கிறார்கள்)

ேகாகி	:	வஸந்தேஸனா!	உன் ைடய	வி ப்பம்	இன்ன 	என்பைத	நான்	நன்றாய்
அறிேவன்.	அன்றிர 	உனக் ம்	என்	கணவ க் ம்	நடந்த	சம்பாஷைண	எனக்
ற்றி ம்	ெதரி ம்.

வஸந்த	:	அக்காள்!	தங்கள்	நற் ணத்ைதப்	ேபால	இந்த	உலகில்	ேவ
எவரிடத்தி ம்	இ க் ேமா!	எந்த	விஷயத்தி ம்	தங்கள்	மனம்	ேகாணக்	 டா
என்பேத	என் ைடய	ஓயாக்	கவைல.	என்ைனத்	தங்க ைடய	பணிப்ெபண்ணாக
நீங்கள்	இனி	மதிக்க	ேவண் கிேறன்.	

ேகாகி	:	ஆகா!	நல்ல	வார்த்ைத	ெசான்னாய்.	நீ	எனக் 	அ ைமயான	சேகாதரி
அல்லவா!	நாம்	இ வ ம்	ஈனி	நம 	நாத க் ப்	பணிப்ெபண்கள்.
(வஸந்தேஸைனயின்	கரத்ைதப்	பி த் 	மாதவராயர்	வலக்	கரத்தில்	ைவத் )
ஸ்வாமீ.	வஸந்த	ேஸைனைய ம்	இனி	என்ைனப்	ேபால	மைனவியாக	ஏற் க்
ெகாண் 	எங்கள்	இ வைர ம்	பணிப்ெபண்களாக	மதிக்க	ேவண் ம்.

மாத	:	எல்லாம்	வல்லவ ம்	சர்வ	மங்கள	 பியான	சர்வ	ெஜகதீச க் 	அல்லேவா
நாெமல்ேலா ம்	பணம்	ெச த்த	ேவண் யவர்கள்.	வா ங்கள்.	நாம்	எல்ேலா ம்
அவ ைடய	ெப ைமையப்	பற்றி	ஸ்ேதாத்திரம்	ெசய் 	விட் 	பிற 	நம் ைடய
திய	அரசனிடம்	ேபாேவாம்.	எனக் 	இந்த	இராஜ்யத்தில்	 தல்	மந்திரி
உத்திேயாகம்	கிைடத் 	இ க்கிறதாம்.

ேகாகி	:	ஆகா!	அப்ப யா	எல்லாம்	ெஜகதீசன்	ெசயல்!
(காட்சி	 கிற )	
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ஆங்கிலத்தில்	ெஷர்லாக்ேஹாம்ஸ்	/	நவீன	காலத்தில்	007	ேஜம்ஸ்பாண் 	
அன் ம்	இன் ம்	என் ம்	தமிழகத்தில்	திகம்பர	சாமியார்

1.	 ர்ண	சந்திேரதயம்	பாகங்கள்	1-	5
2.	 ம்பேகாணம்	வக்கீல்	-	பாகங்கள்	1	-	2
3.	மாயா	விேனாதப்	பரேதசி	-	பாகங்கள்	1	-	3
4.	ேமனகா	-	பாகங்கள்	1-	2
5.	ெசளந்திர	ேகாகிலம்	-	பாகங்கள்	1	-4
6.	மதன	கல்யாணி	-	பாகங்கள்	1	-	3
7.வித்யாசாகரம்
8.	வசந்த	மல்லிகா	
9.	வசந்த	ேகாகிலம்
10.	தங்கம்மாள்	அல்ல 	-	தீர ஷனின்	தியாக	கம்பீரம்	
11.	பாலாமணி	அல்ல 	பாக்தாத்	தி டன்	-	பாகங்கள்	1,	2
12.	பன்னி ர்	படாேடாபசர்மா	
13.	திரி ர ந்தரி	அல்ல 	திகம்பரசாமியார்	தி ம்	
14.	திவான்	ெலாடபடசிங்	பக ர்

--	இதற் 	ேம ம்	வ வார்.
-----------	
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